
TESIN VUOSIKERTOMUS 2018 1

Vuosikertomus
Suomen Teollisuussijoitus Oy20

18



TESIN VUOSIKERTOMUS 2018 2

SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY (TESI)
Y-tunnus  1007806-3

Kotipaikka  Helsinki

Osoite   Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI

Tesin vuosi 2018 Sivu
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Rahaa suurempi merkitys 3 
MARKKINAN KEHITTÄJÄ
Tavoitteena laajempi sijoittajapohja  6
CASE CREANDUM
Sijoittajan tulevaisuus on valoisa  9
CASE MAKI.VC
Suomi on loistava paikka rahastolle 11
ROOLIMME OMISTAJANA
Aktiivinen omistajuus luo kasvua 14
Case ICEYE 
Rohkea yritys vaatii vahvat sijoittajat  16
CASE IPR.VC
Sektorirahasto tukee draamatuotantoja  18
VASTUULLISUUS 
Kilpailuetua vaikuttavuudella 21
CASE UUSIOAINES
Hyödynnämme kierrätyslasin täysin  23
UUDET RATKAISUT
Painopistealueet muuttuvat ajassa  26
ANKKURISIJOITTAMINEN
Kumppanuutta listautuvalle yritykselle  27
EIB&TESI
Kasvurahoitusta kunnianhimoisille  29

Hallituksen toimintakertomus 31
Tilinpäätös 39 

Sisällysluettelo



TESIN VUOSIKERTOMUS 2018 3

Rahaa suurempi merkitys

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

KASVUN ja kansainvälistymisen tukemiseksi suo-
malaiset yritykset tarvitsevat rahan lisäksi osaavaa 
omistajuutta, aktiivista hallitustyöskentelyä sekä 
näkemystä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Pää-
omasijoittajat tuovat parhaimmillaan kohdeyhtiöihin 
kokemusta, resursseja sekä riskinottokykyä, mikä 
näkyy verrokkiyrityksiä huomattavasti korkeampi-
na kasvulukuina. Pääomasijoittajat ry:n teettämän 
tutkimuksen mukaan pääomasijoituksen saamisen 
jälkeisellä kolmen vuoden ajanjaksolla yritysten liike-
vaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti oli 6 
kertaa verrokkiyrityksiä nopeampaa. Henkilöstömää-
rän vuosittainen kasvu puolestaan oli jopa 15 kertaa 
ripeämpää. Tesin rooli yritysten kasvun ja kansain-
välistymisen tukemisessa toteutuu sekä suorien 
vähemmistösijoitusten että rahastoihin tehtävien 
sijoitusten kautta.

STRATEGISET TEEMAMME 2018
Markkinan kehittäjä. Suomen pääomasijoitus-
markkinan kehittämiseksi Tesi toimii ennen kaikkea 
markkinapuutealueilla. Edistämme uusien pääomasi-
joitusrahastojen syntymistä erityisesti alueille, missä 
näemme potentiaalisia sijoituskohteita rahastomuo-
toiselle kasvurahoitukselle. Viime vuonna sijoitimme 
esimerkiksi Saari Partnersiin, joka kehittää palve-

lualan pk-yrityksiä, ja Maki vc:hen, joka tekee sijoituk-
sia alkuvaiheen teknologiayrityksiin.

Suora vähemmistörahoitus yhteistyössä yk-
sityisten sijoittajien kanssa on yksi tapa tukea 
pk-yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. Suorien 
sijoitusten avulla pääomat saadaan töihin rahasto-
sijoituksia nopeammin. Niiden avulla voidaan myös 
tukea toimialoja, jotka eivät sovi rahastosijoittamisel-
le tyypillisiin toimintamalleihin. Uskon, että markki-
noilla on tilaa rahastoille ja institutionaalisille sijoitta-
jille, jotka toimivat vähemmistörahoittajina. Suorilla 
sijoituksilla voimme myös tukea rahastoja tilanteissa, 
missä rahaston koko tai elinkaari asettavat haasteita 
toteuttaa haluttu investointi.

Roolimme omistajana. Kun yritystä kehitetään 
strategisesti ja pitkäjänteisesti, sillä tulee olla aktiivi-
set, osaavat omistajat, toisiaan täydentävä ja toimiva 
hallitus sekä ammattitaitoinen ja innovatiivinen joh-
to. Olennaista on myös kaikkien osapuolten sauma-
ton yhteistyö. Aktiivinen omistajuutemme tarkoittaa 
ensisijaisesti sitä, että mietimme yhdessä yrityksen 
omistajien kanssa, mitä osaamista ja kokemusta yri-
tyksen hallituksessa ja toimivassa johdossa tarvitaan, 
jotta yrityksen kasvu- ja kansainvälistymistavoitteet 
toteutuvat. Parhaat tulokset saavutetaan usein sil-
loin, kun hallitus ja toimiva johto edustavat iältään, 

TEKSTI JAN SASSE | KUVA JUNNU LUSA
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sukupuoleltaan sekä koulutus- ja kulttuuritaustal-
taan monipuolista näkemystä.

Vaikuttavuus ja vastuullisuus. Pääomasijoit-
tajana voimme vaikuttaa kansallisten ja globaalien 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen 
sijoituskohteiden valinnalla ja edistämällä kestävää 
kehitystä sijoituskohteissamme. Sijoittaessamme 
kiinnitämme huomiota yhtiön taloudellisten ta-
voitteiden lisäksi yritysten ja rahastojen vastuulli-
suustavoitteisiin ja vaikuttavuuteen.  Analysoimme, 
millaisten vastuullisuuteen liittyvien konkreettisten 
toimenpiteiden avulla yrityksen liiketoiminta para-
nee. Asiat voivat sisällöllisesti vaihdella sijoituskoh-
teesta riippuen ilmastonmuutoksen torjumisesta 
diversiteetin edistämiseen. Keskeistä on kehityksen 
oikea suunta ja pitkäjänteinen työ tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

Uudistuminen. Valtion omistamana pääoma-
sijoittajana arvioimme jatkuvasti rooliamme mark-
kinassa. Tesin olemassaolon tarkoitus on määritelty 
lailla: autamme suomalaisia yrityksiä kasvuun ja kan-
sainvälistymiseen sekä kehitämme suomalaista pää-
omamarkkinaa. Tehtävän toteuttamiseksi mietimme 
jatkuvasti sekä uusia painopistealueita että olemassa 
olevista kokonaisuuksista luopumista. Näin sijoi-
tusportfoliomme ja -fokuksemme elää markkinoiden 
tarpeiden mukaisesti.

Aloitimme vuoden 2018 lopulla uutena toimin-
tamuotona listautumisaikeissa olevien kasvuyhtiöi-
den tukemisen ankkurisijoituksella. Ankkurisijoituk-
set ohjataan yrityksille, joille listautuminen on paras 
rahoitusvaihtoehto, mutta joiden koko tai toimiala 
tekee listautumisesta haasteellista. Teimme loka-
kuussa ensimmäisen ankkurisijoituksemme teolli-
suuden kunnossapidon osaajan Viafin Servicen First 
North -listautumiseen.

Sovimme elokuussa Euroopan investointipankin 
kanssa yhteissijoitusohjelmasta, joka suuntaa yh-
teensä 100 miljoonaa euroa rahoitusta innovatiivis-
ten pk-yritysten ja mid-cap-yritysten kasvuun. Jokai-
sessa rahoituskierroksessa on EIP:n ja Tesin lisäksi 
mukana yksityisiä sijoittajia vähintään yhtä suurella 
osuudella. Näin voimme tukea sekä suomalaista 
rahastoa tekemään isompia sijoituksia että toteuttaa 
suurempia kasvusijoituksia.

Vuonna 2018 valtio päätti keskittää kaivosomis-
tuksensa uuteen omistus- ja kehitysyhtiöön, Suomen 
Malmijalostus Oy:öön, johon myös Tesin kaivossijoi-
tusohjelma siirrettiin. Siirron myötä Tesi irtautui sijoi-

tuksistaan Keliber Oy:ssä, Ferrovan Oy:ssä ja Sotka-
mo Silver Ab:ssa. Luovuimme myös kansainvälisestä 
buyout-rahastosalkustamme. Tuemme markkinan 
pitkäaikaista kehitystä keskittymällä nyt muihin ra-
hastokohteisiin.

SIJOITUSVUOTEMME
Sijoituksemme. Sijoitusvolyymiltaan 2018 oli vauh-
dikas. Sijoitimme kahdeksaan rahastoon yhteensä 59 
miljoonaa euroa ja KRR III -rahastoon 37 miljoonaa 
euroa. Suorien sijoitusten puolella teimme ensisi-
joituksia 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 skaa-
lausvaiheen sijoituksia. Perinteisiä kasvu- ja vähem-
mistösijoituksia olivat muun muassa Zsar, Uusioai-
nes sekä GRK.

Exitit. Pääomasijoittamisessa yritysten syste-
maattisen kehittämisen ja tavoitteellisen arvonluon-
nin jälkeen seuraa omistuksen myyminen uudelle, 
yhtiötä edelleen kehittävälle omistajalle tai yrityksen 
listaaminen. Sijoitusvuotemme oli sekä kotimaisten 
että kansainvälisten rahastojemme irtautumisten 
osalta erinomainen. Esimerkiksi Creandum irtau-
tui Spotifysta ja MB Rahastot myi Suomen Transval 
Group Oy:n Posti Group Oyj:lle. Nexit Ventures puo-
lestaan exitoitui Ekahau-omistuksestaan myyden sen 
Ooklalle. Tesi irtautui kuudesta yhtiöstä, joista kolme 
kuului edellä mainittuun kaivossijoitusohjelmaan.

KATSE ETEENPÄIN: KIERTOTALOUSOHJELMAA 
JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ
Kiertotalous. Pääomasijoittajana voimme vaikuttaa 
kansallisten ja globaalien vastuullisuustavoitteiden 
toteutumiseen sijoituskohteiden valinnalla. Sijoitam-
me uuden 75 milj. euron kiertotalousohjelmamme 
kautta kiinnostaviin kiertotalousyrityksiin ja rahastoi-
hin. Ohjelman ensimmäinen suora sijoitus kohdistui 
kierrätyslasia käsittelevään ja vaahtolasia valmista-
vaan Uusioainekseen. Ensimmäisen rahastosijoituk-
semme teimme varhaisen vaiheen teknologiayhtiöi-
hin sijoittavaan Environmental Technologies Fund III 
-rahastoon.

Tavoittelemme sitä, että kohdeyrityksemme ja 
-rahastomme ovat nettovaikuttavuudeltaan myön-
teisiä, ja tuemme niitä mahdollisten haasteiden 
ratkaisemisessa. Kiertotaloudessa on runsaasti 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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mahdollisuuksia kannattavaan ja vastuulliseen liike-
toimintaan.

Strategiatyö. Käynnistimme syksyllä 2018 stra-
tegiaprosessin, jonka aikana tarkastelemme, miten 
Tesin tulee kehittyä, jotta voimme auttaa yrityksiä 
entistä paremmin kohti kasvua ja kansainvälisty-
mistä. Haluamme strategian avulla kirkastaa, missä 
Tesiä erityisesti tarvitaan rahoittajana ja markkinan 
edistäjänä sekä millaisilla toimilla pääomamarkkinaa 
on mahdollista kehittää. Strategiatyö antaa meille 
eväät tehdä työtämme entistä kohdennetummin ja 
parempaa vaikuttavuutta tuottaen.

Data. Jotta pystymme kehittämään pääomasi-
joitusmarkkinaa nyt ja tulevaisuudessa, haluamme 
syventää ymmärrystä tietoa lisäämällä. Rakennam-
me oman tietomallin, jossa yhdistämme Tesin pitkä-
aikaista tietoa sijoitusmarkkinoista ja transaktioista 
ulkoiseen dataan yrityksistä, transaktioista ja pää-
omasijoittamisesta.

Tiedon keräämisen, jalostamisen ja analy-
soinnin avulla tarkastelemme, mitä on tehty, miten 
erilaiset ratkaisut ovat toimineet ja millaisia uusia 

strategisia mahdollisuuksia eri toimijat voivat löytää. 
Tietomallimme avulla tuotamme hyödyllistä infor-
maatiota ja markkinanäkemystä sidosryhmillemme 
yhteistyössä heidän kanssaan. Aivan kuten omista-
misessa tai hallitustyössä, yhteistyö ja monimuotoi-
suus myös tiedon hyödyntämisessä mahdollistavat 
parhaan saavutettavan lopputuloksen.

Henkilöstön kehittäminen. Tesin henkilöstö 
on ollut mukana strategiatyön kaikissa vaiheissa. 
Henkilöstömme monipuolista osaamista ja innos-
tusta kehittää toimintaamme on ilo katsoa. Yhdessä 
asioita tekemällä opimme myös jatkuvasti toisiltam-
me. Tiedon aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen 
on keskeinen osa uutta strategiaamme ja se merkit-
see meille myös panostusta uudenlaisien kyvykkyyk-
sien kehittämiseen.

Kiitos kasvuyritykset, rahastot, kanssasijoitta-
jat ja kumppanit! Erityisesti kiitän Pääomasijoittajat 
ry:tä, Hallitusammattilaiset ry:tä ja Perheyritysten 
liittoa, joiden kanssa järjestimme useita tilaisuuksia. 
Suurkiitos, tesiläiset, sijoitus- ja strategiatyöstörik-
kaasta vuodesta. |

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Tavoitteena laajempi sijoittajapohja

MARKKINAN KEHITTÄJÄ

Historiallisesti Tesin kaltaisten julkisten toi
mijoiden on ajateltu kehittävän markkinaa 
lähinnä pääomaa jakamalla. Markkinan 
kehittyessä roolimme on kuitenkin mo
nipuolistunut. Meille on kertynyt valtava 
määrä tietoa niin Suomesta kuin kansain
välisiltäkin markkinoilta, ja aiomme jatkos
sa valjastaa sen yhä paremmin markkinan 
palvelemiseen.

OLEMME olleet toimintamme alusta alkaen mukana 
tuomassa markkinaan uusia rahastotiimejä, joista 
peräti 31 on ollut ensikertalaisia. Niistä toiminnassa 
on edelleen 80 %. Tämän lisäksi Tesin Kasvurahas-
tojen rahasto -toiminnan (KRR) avulla on kanavoitu 
eläkepääomaa KRR:n kautta ja suoraan eläkeyhtiöis-
tä uusiin, kehittyviin ja pieniin rahastoihin. Samalla 
vakiintuneempien rahastotoimijoiden toimintaa on 
saatu skaalattua aiempaa suurempaan kokoluok-
kaan. Kuluneen vuoden aikana Tesi on perinteisten 
rahastosijoitusten ja suorien sijoitusten lisäksi tutki-
nut ja kehittänyt uudenlaisia rahoitusmalleja täyden-
tämään markkinaa.

Vuodelta 2018 positiivisia esimerkkejä markki-
nan kehittämisestä onkin monia. Kohderahastom-
me Saari Partners julkisti uuden 40 miljoonan euron 
rahaston, joka tekee enemmistösijoituksia perintei-
sillä toimialoilla toimiviin 
pk-sektorin palveluyri-
tyksiin. Sijoitimme myös 
Maki vc-rahastoon, joka 
puolestaan keräsi 80 
miljoonaa euroa lupaa-
vien teknologiayritysten 
siemen- ja A-kierroksen 
sijoituksiin.

SIJOITTAJAPOHJAN 
HAJAUTTAMINEN  
TUO JATKUVUUTTA 
Tavoitteenamme on yh-
dessä Pääomasijoittajat 
ry:n ja Business Finland 
Venture Capitalin kans-
sa löytää keinoja, jotta 
saamme uusia rahastosi-
joittajia mukaan suomalaisiin pääomasijoitusrahas-
toihin.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi markkinan läpi-
näkyvyyttä parantamalla, josta viimeisin esimerkki 
on 2018 keväällä julkaisemamme analyysi suoma-

KUVA JUNNU LUSA

Sijoittaja
pohjan ha

jauttaminen jo ai
kaisessa vaiheessa 
tuo jatkuvuutta.
MATIAS KAILA / JOHTAJA, 
RAHASTOSIJOITUKSET, TESI
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laisten pääomasijoitusrahastojen pitkän aikavälin 
tuottokehityksestä. Samassa yhteydessä järjestimme 
tilaisuuden family office -sijoittajille Suomen pää-
omasijoitustoimialan kehityksestä.

Suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoitta-
vien kotimaisuusaste on eurooppalaisessa mittakaa-
vassa edelleen erittäin korkea. Hallinnoijille sijoit-
tajapohjan hajauttaminen jo aikaisessa vaiheessa 
toimintaa tuo jatkuvuutta ja kykyä skaalata rahasto-
toimintaa uusien rahastojen osalta.

KANSAINVÄLINEN VERKOSTOITUMINEN 
ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ 
Sijoittamalla markkinaa täydentäviin kansainvälisiin 
rahastoihin Tesi pystyy tukemaan Suomesta jo kiin-
nostuneita sijoittajia verkostoitumisessa ja esittele-
mään heille potentiaalista hankevirtaa. Yhteistyöllä 
vastataan myös suomalaisten yritysten rahoitustar-
peeseen, sillä maassamme on edelleen tarve kook-
kaammille venture capital -rahastoille, jotka pystyvät 
tehokkaasti skaalaamaan suomalaisyrityksiä kilpail-
luille kansainvälisille markkinoille.

Suomen näkyvyys kansainvälisten sijoittajien 
keskuudessa ei synny itsestään: tarvitaan paljon jal-
katyötä niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta. Ra-
hastotoimijoiden tulee käyttää aikaa varainkeruupro-
sessien välillä verkostoitumiseen alan tapahtumissa. 
Julkisen sektorin taas tulee terävöittää Suomen 
markkinakuvaa, vahvuuksia, ja pitää huolta siitä, että 
pääomasijoitusmarkkinan toimintaedellytykset pysy-
vät hyvinä ja sijoitusympäristö suotuisana.

TIETOA MARKKINAN TUEKSI
Vuonna 2018 aloitimme kokonaisvaltaisen ja koko 
Suomen pääomasijoittajakenttää koskevan tietomal-
lin rakentamisen. Meillä on vahva osaaminen ja ky-
vykkyydet tiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen. 
Haluamme jatkossa aikaisempaa aktiivisemmin 
tuottaa ja jakaa tietoa eri sidosryhmiemme tarpei-

siin markkinoiden läpinäkyvyyden kasvattamiseksi. 
Pyrimme myös yhä systemaattisemmin hyödyntä-
mään verkostojamme tehostaaksemme osaamisen 
ja pääomien kanavoitumista.

KOHTI VAIKUTTAVUUTTA
Viime vuosi oli merkittävä sijoitusmaailmassa myös 
vastuullisuusajattelun kehittämisessä. Maailman 
suurimman varainhoi-
tajan, yhdysvaltalaisen 
BlackRockin toimitusjoh-
taja Laurence D. Fink 
ilmoitti, että yhtiö ei aio 
jatkossa olla mukana 
yrityksissä, joilla ei ole 
selkeää yhteiskunnallista 
missiota. Vastuullisuudes-
ta ollaankin siirtymässä 
kohti vaikuttavuutta. Vas-
tuullisuusasiat viedään 
yhä useammin tavoitteel-
lisesti osaksi liiketoimin-
taa.

Yritysten kilpailuky-
vyn kannalta on entistä 
tärkeämpää keskittyä 
ratkomaan sellaisia on-
gelmia tai kehitysmah-
dollisuuksia, joista voi syntyä hyötyä kansallisesti tai 
globaalisti. Tesissä kehitys on näkynyt muun muassa 
sijoituksina rahastoihin, jotka tukevat kiertotaloutta 
ja puhdasta teknologiaa kehittävien yritysten kasvua.

Seuraamme kiinnostuneina, muodostuuko 
vaikuttavuussijoittamisesta oma sijoitusalansa vai 
integroituuko se osaksi laajempaa sijoitustoimintaa. 
Tulokset ovat lupaavia jälkimmäisen osalta. Glo-
bal Impact Investing Networkin (GIIN) 2018 Annual 
Impact Investor Survey -raporttiin vastanneista 
64 prosenttia haki vaikutussijoittamisen kaut-

Suomen 
näkyvyys 

kansainvälisten 
sijoittajien kes
kuudessa ei synny 
itsestään.
TOMI RIIHIRANTA / MIDDLE OFFICE 
MANAGER, TESI

MARKKINAN KEHITTÄJÄ

https://thegiin.org/assets/2018_GIIN_Annual_Impact_Investor_Survey_webfile.pdf
https://thegiin.org/assets/2018_GIIN_Annual_Impact_Investor_Survey_webfile.pdf
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Vilkas vuosi venture capital
-markkinassa

VUOSI 2018 oli pääomasijoitusmarkkinassa 
edelleen vilkas vuoden 2017 tapaan. Suomen 
venture capital -markkinassa jatkui positiivi-
nen kehitys ja kansainvälistyminen, mikä näkyi 
myös rahastojen parantuneena tuottokehityk-
senä.

Tesi antoi vuonna 2018 sijoitussitoumuk-
sia pääomasijoitusrahastoihin yhteensä 96 mil-
joonalla eurolla. Kansainväliset sijoittajakump-
panimme ja kohderahastomme puolestaan 
sijoittivat suomalaisyrityksiin 123 miljoonaa 
euroa. Suotuisasta markkinatilanteesta johtuen 
Tesi myös myi menestyksekkäästi osuuksiaan 
kansainvälisistä yritysjärjestelyrahastoista.

EPÄVARMUUTTA ILMASSA
Loppuvuodesta rahastosijoittamisessa tah-
ti hiljeni pörssikurssien kääntyessä laskuun. 
Taustalla oli pitkä noususykli, joka yhdistetty-
nä muun muassa kaup-
pasodan uhkaan aiheutti 
sijoittajissa epävarmuutta. 
Vuonna 2019 markkinoi-
den odotetaan siirtyvän 
hitaamman kasvun aikaan 
sekä Euroopassa että koko 
globaalissa taloudessa.

Arvostustasojen korja-
us näkyy yleensä nopeasti 
ostajien hintaodotuksissa, kun taas myyjien kä-
sitykset hintatasosta eivät seuraa yhtä ripeästi 
mukana. Tämä voi hidastaa yrityskauppoja ja 
oman pääoman ehtoisen rahoituksen kerää-
mistä. Jos reaalitalouden fundamentit pysyvät 
suotuisina, uskomme markkinasta löytyvän 
edelleen mielenkiintoisia sijoituskohteita. |

ta sijoituksilleen markkina-arvoista tuottoa. Selvä 
enemmistö kaikista vastaajista totesi, että heidän 
sijoituksensa ovat täyttäneet tai ylittäneet odotukset 
vaikuttavuudessa ja taloudellisessa suorituskyvyssä. 
|

MARKKINAN KEHITTÄJÄ

Tesi antoi  
sitoumuksia  
rahastoihin

96 
miljoonalla  
eurolla.
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Sijoittajan tulevaisuus on valoisa

CASE CREANDUM

Euroopan johtaviin venture capital pää
omasijoitusyhtiöihin lukeutuvan Creandu
min perustaja Staffan Helgesson kokee, 
että nyt on hyviä sijoitusmahdollisuuksia 
enemmän kuin koskaan. Seuraavaa yksis
arvista Creandum metsästää myös perin
teisen teknologia-alan ulkopuolelta ja yhä 
monimuotoisemman tiimin voimalla.

RUOTSISSA vuonna 2003 perustettu Creandum on 
yksi Euroopan parhaiten menestyneistä VC-pää-
omasijoitusyhtiöistä. Yhtiön viime vuosi oli erityisen 
menestyksekäs, ja se teki viisi onnistunutta exitiä, 
mukaan lukien Spotify, Elastic Search, Small Giant 
Games ja Cornershop.

– Exitien osalta on vaikea saada aikaan yhtä 
hyvää vuotta kuin viime vuosi. Exiteissä on pakko 
ajatella aina taloussyklejä, kun taas uusiin yrityksiin 
voi investoida niistä huolimatta. Creandum sijoittaa 
uusiin yrityksiin 10 vuoden syklillä, joten siinä ehtivät 
suhdanteet jo välillä vaihtua, Creandumin perustaja 
Staffan Helgesson sanoo.

DISRUPTOIJIA TARVITAAN
Helgesson näkee tulevaisuuden valoisana hidastuvis-
ta talousnäkymistä huolimatta.

– Nyt on mahdollisuuksia enemmän kuin kos-
kaan. Arvioni mukaan maailman bruttokansatuot-
teesta tulee vielä noin 90 % aloilta, joita ei ole kun-
nolla disruptoitu teknologian keinoin. Uskonkin, että 
monet seuraavista menestystarinoista tulevat aloilta, 
joita harvoin mielletään kuuluviksi perinteiseen tek-
nologia-alaan, Helgesson 
sanoo.

Suuntaus näkyykin 
vahvasti Creandumin vii-
meaikaisissa sijoituksissa, 
joihin lukeutuvat perinteis-
tä lentorahtia digitalisoiva 
Cargo.one ja merirahdin 
hintavertailua ja markkina-
tietoa tarjoava Xeneta.

– Kuljetus- ja logis-
tiikkamarkkinat ovat oivia 
esimerkkejä aloista, joiden koko ja vaikutus ovat 
valtavat. Kuitenkin kuluttajapalveluja lukuun otta-
matta alalla on tähän mennessä vielä varsin vähän 
hyödynnetty teknologian tuomia mahdollisuuksia, 
Helgesson toteaa.

TEKSTI TONI PEREZ | KUVA DREAMSTIME

Maailman 
bruttokansa
tuotteesta tulee 
vielä noin

90 % 
aloilta, joita ei 
ole kunnolla 
disruptoitu.
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EUROOPASSA RIITTÄÄ POTENTIAALIA
Seuraava menestystarina voi Helgessonin mukaan 
löytyä miltä tahansa maailman kolkalta.

– Kiina tulee ohittamaan Yhdysvallat teknolo-
giamahtina, mikä toki muuttaa asetelmaa. Vaikka 
Eurooppa jää usein näiden kahden maan 
varjoon, myös täällä on hyvät edellytykset 
disruptiiviseen globaaliin yritystoimin-
taan, Helgesson sanoo ja jatkaa:

– Talenttien suhteen Eurooppa ei 
häviä kilpailussa, mutta ehkä tarvitsem-
me lisää todella rautaista yrittäjäasen-
netta ja riskinottokykyä. Hyvä esimerkki 
tästä on Suomi, jossa Nokian vaikeudet 
tekivät lopulta todella hyvää star-
tup-kentälle.

Helgesson muistuttaa, että 
vaikeat ajat ovat monesti startupien 
kulta-aikaa.

– Monet hyvin menestyneistä 
yrityksistä on perustettu juuri las-
kusuhdanteiden aikana. VC-pääomasijoittajat mah-
dollistavat haastavissa tilanteissa yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen. Myös Tesin kaltaisilla valtiolli-
silla toimijoilla on merkittävä katalyyttinen roolinsa, 
jotta riittävä rahoitus saadaan kokoon.

KILPAILU PIRISTÄÄ
Helgesson toivoo, että pohjoismaisille VC-pääoma-
markkinoille saataisiin lisää kilpailua. Nousevat, uu-
det tiimit vauhdittavat Helgessonin mukaan myös jo 
olemassa olevien toimintaa.

– Hyvällä VC-toimijalla tulee olla selkeä strate-
gia, jonka avulla se löytää sijoituskohteet, joilla on 
tarpeeksi isot markkinat, sekä ideat niiden disrup-
tointiin, Helgesson neuvoo ja jatkaa:

– Hyvän VC-tiimin taustat voivat olla moninaiset, 
mutta jokaisen tiimin jäsenen tulisi kyetä ottamaan 
riskejä ja elämään epävarmuudessa. Erittäin tärkeä-
nä pidän myös verkostoitumista ja taitoja rakentaa 
hyviä suhteita.

VASTUULLISUUS ON HYVÄÄ BISNESTÄ
Creandum haluaa kasvattaa oman tiiminsä diversi-
teettiä, ja yhtiö on muun muassa tutkinut tasa-arvon 
toteutumista toiminnassaan sekä sijoitussalkkunsa 
yhtiöissä. Lisäksi se on kouluttanut henkilöstöään 
havaitsemaan ennakkoasenteita ja pitää aihetta esil-
lä alan tapahtumissa.

– Lähestymme diversiteettiä kahdesta suunnas-
ta. Haluamme kasvattaa omassa toiminnassamme 
ja portfolioyhtiössämme eri sukupuolten edustusta 
ja ensimmäisen tai toisen polven maahanmuutta-
jataustaisten määrää. Jos naisten on vaikea rikkoa 

yritysmaailma lasikattoja, yhtä haasteellista 
se on tietyille maahanmuuttajaryhmille, 

joiden edustajat kokevat syrjintää jo ni-
mensäkin takia.

Helgessonin mukaan tutkimustie-
to osoittaa, että yritykset, jotka suosi-
vat monimuotoisuutta, tuottavat muita 

paremmin.
– Meillä on tässä vielä paljon tehtä-

vää omassakin tiimissämme. 18 
työntekijästämme kymmenen 
on miehiä ja kahdeksan naisia, 
mutta investointitiimissämme on 
vasta yksi nainen. Se on kuitenkin 
tärkeä alku, sillä sijoittajien jouk-
ko on hyvin miesvaltainen. Asian 

perinpohjaiseksi muuttamiseksi tarvitaan näkyviä 
naisroolimalleja, ja tärkeä tehtävämme on auttaa 
heitä onnistumaan, Helgesson sanoo.

Diversiteetin lisäksi Creandumilla arvioidaan jo-
kaisen sijoituksen kohdalla myös ympäristönäkökul-
mia. Monet yhtiön viimeaikaiset sijoitukset auttavat 
myös ilmastovaikutusten hillitsemisessä.

– Vastuullisuus on muuttunut muotisanasta 
käytännön teoiksi. Creandumilla panostamme ym-
päristöasioihin ja diversiteettiin siksi, että ne ovat 
hyväksi liiketoiminnalle ja parantavat tuottoja, Hel-
gesson summaa. |

Vaikeat ajat 
ovat monesti 

startupien kultaaikaa.
STAFAN HELGESSON / CREANDUMIN  
PERUSTAJA

 CREANDUM ADVISOR AB

 ◆ Mikä: Pääomasijoitusyhtiö, jonka rahastot sijoit
tavat kansainvälistymistä tavoitteleviin, inno
vatiivisiin, teknologiaa hyödyntäviin yhtiöihin.

 ◆ Missä: Tukholmassa, San Franciscossa ja Berli
inissä. 18 hengen tiimi.

 ◆ Rahastot: Viimeisin rahasto (Creandum IV) vuon
na 2016. Kerännyt kaikkiaan 500 M€ ja rahoit
tanut 75 yritystä, mukana esimerkiksi Klarna ja 
Virta. Tesi on sijoittanut Creandum II, III ja IV 
rahastoihin.

 ◆ Verkkosivut: creandum.com

CASE CREANDUM

https://www.creandum.com/
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Suomi on loistava paikka rahastolle

Miltä Suomen pääomasijoitusmarkkina 
näyttää kokeneen sarjayrittäjän, star
tupkummisedän ja sijoittajan silmin? 
Vieläkö tarvitsee hävetä? Maki.vcrahaston 
perustaja Ilkka Kivimäki vastaa.

– NYT on hyvä hetki olla innovatiivinen yrittäjä Suo-
messa. Rahoituksen rakenteet ovat kunnossa: meillä 
on toimiva enkelisijoittajien verkosto ja riittävästi 
alkuvaiheen rahastoja. Opiskelijoiden yrittäjyysyhtei-
sö Aaltoes ja sen ympärille syntyneet Startup Sau-
na, Slush ja Junction ovat tuoneet toimijoita yhteen. 
Myös ulkomaisia tahoja on saatu hienosti mukaan”, 
Kivimäki aloittaa.

Kivimäen mukaan kansainvälisten sijoittajien 
huomion saaminen ei ole itsestään selvää. Suomes-
sa ja Ruotsissa tapahtuu kuitenkin nyt myös kansain-
välisten sijoitusmanagerien mielestä paljon seuraa-
misen arvoista.

– Muutos on ollut tosi nopeaa. Jatkoa ajatellen 
Aasia on erityisen mielenkiintoinen suunta, jonne 
myös Slush on ollut mukana avaamassa latua. Su-

percell näyttää esimerkkiä onnistuneista yrityskau-
poista Kiinaan, Kivimäki jatkaa.

Kivimäen mukaan kansainvälinen verkottumi-
nen on välttämätöntä koko alalle. Lähes aina jatkora-
hoituskierroksilla yrityksille haetaan myös osaamista 
ja kansainvälisiä 
yhteyksiä eri koh-
demarkkinoille 
rahan lisäksi. Jos 
rahastoyhtiöllä ei 
ole liittymäpintaa 
maailmalle eikä 
kykyä auttaa yrityksiään parhaisiin pöytiin, siltä puut-
tuu olemassaolon oikeutus.

MARKKINA ON TERVEELLÄ POHJALLA
– Suomalainen sijoitusmarkkina on nyt paljon vah-
vemmalla pohjalla kuin 2000-luvun alussa. Aktivi-
teetti voi lisääntyä tai vähentyä, mutta en näe, että 
markkina enää hyytyisi kokonaan, hän arvioi.

Kivimäen mielestä rahan kysyntä ja tarjonta 
ovat nyt sopivassa balanssissa. Rahaa on, mutta siitä 
ei ole ylitarjontaa, joka voisi johtaa huonosti harkit-
tuihin sijoituspäätöksiin. Parantamisen varaa silti on 
aina:

– Ambitiotasoa voi aina kohottaa.

TEKSTI MAIJA RAUHA | KUVA JUNNU LUSA

Rahastomme 
sijoittajilla on 

paljon tietämystä ja 
osaamista.

CASE MAKI.VC



TESIN VUOSIKERTOMUS 2018 12

HELPOSSA RAHASSA ON VAARANSA 
Kivimäen mielestä Tesin rooli kasvuyritysten rahoit-
tajana on ollut ratkaisevan tärkeä 20 viime vuoden 
aikana, kun muu yksityinen raha on ollut hyvin 
varovaista sijoittamaan venture-rahastoihin. Tesin 
sijoitukset ovat olleet keskimäärin myös erittäin 
kannattavia. Pidemmän päälle yksityinen rahoitus on 
kuitenkin hänen mielestään oikeampi tie.

– En usko, että hyvien firmojen määrää voidaan 
nostaa sillä, että kentälle kaadetaan lisää julkista 
rahaa. Helposti saatu raha laiskistaa. Se, että Maki 
pystyi kokoamaan lyhyessä ajassa 80 miljoonaa eu-
roa yksityistä pääomaa, on osoitus siitä, että julkisen 
rahoituksen tarve ei ole enää yhtä polttava kuin taka-
vuosina, hän sanoo.

Kivimäki suhtautuu kriittisesti myös lainoihin, 
joita Euroopan investointipankki antaa hyvin varhai-
sen vaiheen yrityksille.

– En ole varma, ovatko ne hyvä vai huono asia. 
Valtio takaa osan lainasta, mutta jokin osuus jää yrit-
täjällekin. Jos firma kaatuu, yrittäjältä menee yritys 
ja lisäksi hänelle jää lainaa. Vc-sijoittajat ovat varau-

Meillä on 

73
tahoa, jotka 
ovat sijoittaneet 
rahastoomme.

tuneita siihen, etteivät kaikki yritykset lennä. Kohde-
yrityksen kaatuminen on heillekin tuskallista, mutta 
he nuolevat haavansa vähin äänin, eikä yrittäjälle jää 
painolastiksi velkataakkaa, Kivimäki vertaa.

MUKANA ALOJENSA 
HUIPPUJA
 Maki.vc aloitti suoma-
laiseksi venture capital 
-rahastoksi poikkeukselli-
sesti. Tavallisesti perustet-
tavan rahaston kivijalkana 
ovat julkiset tahot Tesi ja 
EIF, joiden täydennykseksi 
kerätään yksityisten ins-
tituutioiden ja pienempien sijoittajien rahaa. Makin 
perustajat Ilkka Kivimäki ja Pirkka Palomäki tekivät 
toisin päin.

– Keräsimme ensin 30 miljoonaa euroa yksityis-
tä rahaa, jonka jälkeen teimme first closen. Keväällä 
2018 otimme mukaan institutionaaliset sijoittajat. 
Tesi on 10 miljoonan euron sijoituksellaan ensim-

Ilkka Kivimäen mielestä suomalaisten innovatiivisuus on suhteettoman suurta.

CASE MAKI.VC
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mäisen rahastomme ainoa julkinen toimija, Ilkka 
Kivimäki kertoo.

Pienten sijoittajien suuri määrä on erityistä, ja 
niin on sekin, että mukana on useita eri alojen huip-
puasiantuntijoita.

–Sijoittajillamme on paljon tietämystä ja osaa-
mista. Tiedämme, että kun tarvitsemme asiantunte-
musta vaikkapa markkinointiautomaatiosta tai pro-
sessoreista, voimme soittaa ihmiselle, joka tietää ja 
jota asia kiinnostaa aidosti. Se on äärettömän makea 
juttu, Kivimäki toteaa.

– Meillä on yhteensä 73 tahoa, jotka ovat sijoit-
taneet rahastoomme. Näistä kymmenisen on insti-
tuutioita ja loput yksityisiä. Puhumme Maki familys-
tä, eikä se ole pelkkää puhetta. LP:t ovat olennainen 
osa sijoitusprosessiamme, hän jatkaa.

SUHTEETTOMAN INNOVATIIVINEN KANSA
Reilu kolmasosa Makin dealflowsta tulee Suomen 
ulkopuolelta, ja se edustaa useita eri toimialoja.

– Meillä on uskomus, että alkuvaiheessa kan-
nattaa olla laaja-alainen. Jos määrittelemme liian tiu-
kasti, mihin sijoitamme, emme voi reagoida muutok-
siin, joita tulee neljän vuoden sijoitusperiodin aikana. 
Esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisen kenttä kääntyi 
päälaelleen vain puolentoista vuoden aikana, kun 
markkinoille tulivat ensimmäiset prosessorit, jotka 
mahdollistivat raskaan tekoälylaskennan. Disruptiivi-
sia muutoksia on vaikea ennakoida”, Kivimäki toteaa.

Suomi on Kivimäen mielestä loistava paikka 
yritykselle ja rahastolle, ja suomalaiset ovat huippu-
jengiä – Suomi vain on niin pieni maa, että sijoitus-
kohteita pitää etsiä myös muualta. Parasta suomalai-
sissa on kyky kulkea vastavirtaan, koska siten syntyy 
uutta. Meitä ei ole pakotettu muottiin.

– Suomalaisten innovatiivisuus ja kyky teh-
dä asioita ensimmäisenä on suhteettoman suurta, 
meitähän on vain viisi miljoonaa. Liian usein on kui-
tenkin käynyt niin, että me olemme tehneet kaiken 
vaikean, kehittäneet Benecolit ja Xylitolit, ja naapurit 
ovat keränneet hedelmät. Emme aina tiedä, miten 
peli pelataan ja missä arvo syntyy.

MAKI VENTURES OY

 ◆ Mikä: Ilkka Kivimäen ja Pirkka Palomäen pe
rustama rahastoyhtiö.

 ◆ Missä: Toimisto Helsingissä Maria 01:ssä. Viiden 
hengen tiimi.

 ◆ Rahasto: Maki.vc, 80 M€. Tekee siemen ja 
A-kierroksen sijoituksia teknologiayrityksiin. 
Ensimmäiset sijoitukset Disior Analytics, Neuro 
Event Labs, Sumpli, Glue, Valpas, Happeo, Altum 
Technologies, Spinnova, Ultimate AI ja RFRSH 
Entertainment.

 ◆ Sijoittajat: Perustajien ohella rahastossa ovat 
mukana muiden muassa Nokian hallituksen pu
heenjohtaja Risto Siilasmaa, Supercellin perusta
jat Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja sekä Taizo 
Sonin perustama Mistletoe Venture Partners 
International. Myös institutionaalisia sijoittajia, 
kuten OP, Nordea, Varma, Ilmarinen ja Tesi.

 ◆ Verkkosivut: maki.vc

VAIKUTTAVUUDEN PITÄÄ OLLA 
KANNATTAVAA
Kivimäen havaintojen mukaan yhteiskunnallisesti 
merkittäviä muutoksia tekevät yritykset ovat usein 
myös kaupallisesti erittäin järkeviä. Hänen mieles-
tään kuluttajien ei kuitenkaan voi odottaa maksavan 
vastuullisuudesta.

– Pitää etsiä ratkaisut, jotka ovat kuluttajan 
kannalta järkeviä ja samalla vastuullisia ja ympäris-
töystävällisiä. Yksi esimerkki on kohdeyrityksemme 
Spinnova, joka korvaa myrkyllisen viskoosiprosessin 
ja puuvillan. Puuvilla korvataan puukuidulla tai muilla 
kierrätyskuiduilla, joista tehdään huippulaatuisia 
lankoja ”tulostamalla”. Menetelmä on täysin mekaa-
ninen, joten myrkyllisiä kemikaaleja ei tarvita, hän 
kertoo.

– Jos kolmasosakaan siitä, mitä nyt tiedetään 
ilmastonmuutoksesta, on totta, jokaisen pitää ottaa 
vastuu omista teoistaan. Paluuta vastuuttomuuteen 
ei ole, Kivimäki sanoo. |

CASE MAKI.VC

https://maki.vc/
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Aktiivinen omistajuus luo kasvua

ROOLIMME OMISTAJANA

Tesi on vastuullinen pääomasijoittaja. 
Pyrimme valitsemaan hyviä sijoituskoh
teita, joissa on ainesta kasvun vetureiksi. 
Asetamme riman korkealle – tuoton lisäksi 
tavoittelemme yritysten kasvua ja kansain
välistymistä sekä yhteiskunnallista vaikut
tavuutta.

YRITYS- JA RAHASTOHANKKEITA arvioidessamme 
otamme huomioon tuotto- ja kasvutavoitteiden ohel-
la vastuullisuus- ja vaikuttavuusnäkökohdat. Yrityk-
sen tai rahaston ei tarvitse olla vaikuttavuuden edel-
läkävijä sijoitushetkellä, mutta sen pitää olla halukas 
kehittymään ja kehitettävissä oikeaan suuntaan.

JATKUVAA DIALOGIA
Olemme kanssaomistajana 48 yrityksessä ja 87 ra-
hastossa. Yritysten joukossa on eri kehitysvaiheessa 
olevia yhtiöitä useilta toimialoilta. Kohdeyritysten 
omistusrakenteet vaihtelevat, mutta Tesi on lähes 
aina vähemmistöomistaja, joka ei käytä yrityksessä 
yksin suurinta päätösvaltaa.

Toimimme kohdeyrityksissämme sijoittajana-
kin enemmän omistajan kuin perinteisen sijoittajan 

tavoin. Omistajan ja sijoittajan ero tulee esiin, kun 
yritystoiminta kohtaa haasteita. Jos tuottotavoitteet 
eivät täyty, sijoittaja saattaa vetää pääomansa pois 
ja siirtää sijoituksensa muualle. Omistaja puolestaan 
käärii hihansa ja ryhtyy töihin, jotta yritys saadaan 
ohjatuksi uudelle kasvu-uralle. Ero on aikajänteessä 
ja ajattelutavassa.

On tyypillistä, että yritys kokeilee erilaisia toi-
mintatapoja tai tekee muita merkittäviä muutoksia 
matkalla kasvuun. Nivelkohdissa omistajilta vaadi-
taan uskoa yritykseen ja kykyä näyttää sille uutta 
suuntaa. Tesin omistajuuteen kuuluu yrityksen tuke-
minen tarvittavissa muutoksissa.

LÄSNÄOLOA TARPEEN MUKAAN
Arvomme yritykselle, kuten myös rahastolle, muo-
dostuu jatkuvan dialogin kautta. Olemme usein mu-
kana yrityksen hallitustyössä ja rahaston sijoitusneu-
vostossa aktiivisesti kyselemässä, kommentoimassa, 
haastamassa ja tukemassa. Vaikutuksemme on 
välillistä, ja toimimme aina yhdessä kanssasijoittajien 
ja muiden omistajien kanssa.

Roolimme omistajana vaihtelee paljon yrityksen 
tarpeista riippuen. Seuraamme kaikkia kohdeyrityk-
siämme, jotta tiedämme, missä tilanteessa yhtiöt 
ovat ja onko niillä tarvittavat resurssit, organisaatiot 
ja työkalut. Ellei ole, olemme valmiita tarttumaan toi-
meen niiden hankkimiseksi.

 KUVA JUNNU LUSA
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On tavallista, että yh-
tiön hallituksessa on Te-
sin nimeämä henkilö tai 
että tesiläinen on mukana 
hallitustyössä tarkkailija-
na, mutta myös muut jär-
jestelyt ovat mahdollisia. 
Rahastosijoituksiemme 
sijoitusneuvostoissa py-
rimme olemaan mukana 
aktiivisina vaikuttajina.

KONTAKTEJA JA 
OSAAMISTA
Kasvua hakevalle yri-
tykselle Tesin aktiivinen 
omistajuus tuo tervetul-
leita kontakteja, osaa-
mista ja työkaluja. Meillä 
on organisaationa pitkä 

kokemus esimerkiksi omistajastrategiasta, rahoitus-
järjestelyistä ja johdon rekrytoinneista. Ongelmati-
lanteissa toimimme usein fasilitoijana, joka vie kes-
kustelua eteenpäin yhtiön hallituksessa ja omistajien 
kesken varmistaen ratkaisujen löytymisen. Toimenpi-
teistä päätetään kuitenkin aina yhdessä.

Muiden omistajien ja hallituksen pyynnöstä saa-
tamme poikkeustilanteessa osallistua operatiiviseen 
toimintaan esimerkiksi yrityskauppakohteita etsit-
täessä tai strategisissa projekteissa.

YHTEINEN OMISTAJASTRATEGIA. 
Keskustelemme jo ennen sijoituspäätöstä muiden 
sijoittajien ja omistajien kanssa omistajastrategiasta. 
Sen ei tarvitse olla omistajien kesken sama, mutta 
sen tulee olla jaettu. Varmistamme, että sijoittajat ja 
muut omistajat ovat keskeisistä asioista samaa mieltä 
ja pyrkivät kehittämään yhtiötä yhteiseen suuntaan.

Tesi on pitkäjänteinen, mutta väliaikainen sijoit-
taja. Sovimme muiden omistajien kanssa jo etukä-
teen irtautumisen mahdollisesta ajankohdasta ja 
tavasta. Tilanteet voivat kuitenkin muuttua matkalla 
siten, että omistajien aikajänteet eivät kohtaa. Täl-
löinkin pyrimme aina löytämään yhdessä ratkaisun.

ULKOMAISTEN SIJOITUSTEN FASILITAATTORI
Tesi palvelee Suomen yrityskenttää kanavoimalla 
yrityksille myös kansainvälistä rahoitusta. Suomen 
kokoinen maa pystyy vain harvoin tarjoamaan yrityk-

sille riittävän monentyyppisiä sijoittaja- ja omistaja-
kandidaatteja. Olemme olleet viime vuosina enene-
västi mukana kansainvälisissä sijoitussyndikaateissa 
suomalaisena sijoittajana.

ONNISTUNEITA ESIMERKKEJÄ
Hyviä esimerkkejä kohdeyhtiöidemme kansain-
välisestä kasvusta ovat LeadDesk, johon Tesi lähti 
mukaan vuonna 2015, ja BMH Technology, jonka 
omistajiin Tesi on kuulunut kolme vuotta.

Contact Center -ohjelmistoa pilvipalveluna 
tarjoava LeadDesk oli vuonna 2015 hyvällä kasvu-
käyrällä ja Suomen markkinajohtaja alallaan. Suurin 
sijoittaja oli englantilainen Dawn Capital, kun yhtiö 
keräsi 5 miljoonaa euroa ensimmäisellä rahoitus-
kierroksellaan. Rahoituksen turvin LeadDesk laajensi 
toimintaansa Pohjois- ja Keski-Eurooppaan. Yhtiön 
liikevaihdon kasvu on ollut tasaisen vahvaa, ja tällä 
hetkellä se suunnittelee listautumista Nasdaq First 
North -markkinapaikalle hankkiakseen pääomaa 
seuraavaa kasvuloikkaa varten. Tesin sijoitusstrate-
gia on usein pitkäjänteinen ja omistus yhtiöissä voi 
jatkua usean kehitysvaiheen yli. Meille on luontevaa 
toimia LeadDeskin listau-
tumisessa ankkurisijoit-
tajana.

BMH Technology 
keskittyy puolestaan 
ympäristöystävällis-
ten energiaratkaisujen 
kehittämiseen. Yhti-
ön esikäsittelylaitokset 
muun muassa erottele-
vat yhdyskuntajätteestä 
arvokkaat jakeet sivuun 
uudelleenkäytettävik-
si siten, että loppujäte 
voidaan polttaa ympä-
ristöystävällisemmin ja 
muuttaa lämmöksi ja 
sähköksi. Yhtiö on toimit-
tanut jätteenkäsittelylai-
toksia globaalisti yli 50 
maahan ja sillä on noin 150 työntekijää. BMH:n suu-
rin omistaja on raumalainen perheyhtiö Hollming. 
Sijoitimme yhdessä Ilmarisen kanssa yhtiöön vuonna 
2016. Vuoden 2018 aikana olemme olleet aktiivises-
ti mukana vahvistamassa yhtiön hallitusta ja johtoa 
uusilla avainhenkilöillä. |

Tesin 
omistajuus 

tuo yritykselle 
kontakteja, 
osaamista ja 
työkaluja.
JUHA LEHTOLA / JOHTAJA, VENTURE 
CAPITAL -SIJOITUKSET, TESI

Omista
juuteen 

kuuluu yrityksen 
tukeminen 
tarpeellisissa 
muutoksissa.
JUSSI HATTULA / JOHTAJA, KASVU- 

JA TEOLLISET SIJOITUKSET, TESI

ROOLIMME OMISTAJANA
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Rohkea yritys vaatii vahvat sijoittajat

CASE ICEYE

Espoosta ponnistavalla ICEYElla on kun
nianhimoinen tavoite: luoda maailman
laajuinen satelliittikuvaan perustuva 
tietopalvelu. Korkeat panokset asettavat 
vaatimuksia myös sijoittajille.

ICEYE kehittää ainutlaatuista ja globaalia palvelua, 
joka perustuu markkinoiden johtaviin satelliitti- ja 
tutkakuvantamisteknologioihin. Tämä asettaa tiettyjä 
vaatimuksia myös sijoittajille.

– Olemme luomassa uutta markkinaa, joka täy-
tyy avautumisen hetkellä voida myös ottaa nopealla 
aikataululla haltuun. Tästä voi seurata äkillinen, jopa 
satojen miljoonien eurojen jatkorahoituksen tarve, 
mikä vaatii myös sijoittajilta tiettyä kaliiberia, ICEYEn 
strategiajohtaja ja toinen perustajajäsen Pekka Lau-
rila selittää.

– Tarvitsemme yhteistyökumppaneiksi toimijoi-
ta, joiden kykyyn olla mukana ICEYEn koko kasvussa 
voimme luottaa. Riittävän koon ohella toivomme 
sijoittajien olevan aktiivisesti läsnä yrityksen toimin-
nassa ja omaavan ICEYEn visiota vastaavat korkeat 
tavoitteet. Lisäksi teknologiataustasta ei ole ainakaan 

haittaa, sillä samoilla intresseillä homma yleensä 
toimii.

ICEYEn osaaminen ja visio ovat vakuuttaneet 
sijoittajia alkumetreiltä saakka. Yhtiö on käynyt muu-
tamassa vuodessa läpi useita rahoituskierroksia.

– Piilaakso-tyyp-
piseen rahoitukseen 
verrattuna toiminnas-
samme on korostunut 
yliopisto- ja valtioläh-
töinen rahoitus. Näin 
oli etenkin yhtiön 
alkumetreillä, koska 
se, että kehitämme 
laitteistoa avaruuteen, 
teki toiminnan aloitta-
misesta tavallista riskialttiimpaa, Laurila toteaa.

UUSI TIETOPALVELU
ICEYEn pyrkimyksenä on luoda koko maailman 
kattava tietopalvelu, jota voitaisiin tulevaisuudessa 
käyttää valtiollisilla ja kaupallisilla aloilla yhtä laajasti 
ja luotettavasti kuin GPS-paikannusta. Kehitettävän 
palvelun ydin ovat yhtiön oma tutkasensori ja pieni 
satelliitti, joita voidaan valmistaa kustannustehok-
kaasti ja sijoittaa maapallon ympärille parvissa.

Markkinoiden johtava tekninen yhdistelmä 

TEKSTI NIKO HAIKALA | KUVA JUNNU LUSA

Tarvitsemme 
yhteistyö

kumppaneita, 
joiden kykyyn olla 
mukana ICEYEn 
koko kasvussa 
voimme luottaa.
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mahdollistaa päivitettyjen kuvatietojen toimittami-
sen halutusta sijainnista tunnin välein, pilvistä tai 
pimeästä huolimatta. Palvelu tarjoaa ratkaisun mer-
kittävään informaation puutteeseen muun muassa 
merenkulku-, katastrofinhallinta-, vakuutus-, rahoi-
tus-, turvallisuus- ja tiedustelualoilla.

– Kehitämme uudenlais-
ta teknologiaa avaruuteen, 
mikä tekee työstämme kut-
kuttavaa jo puhtaasti insinöö-
ritasolla. Työmme on kui-
tenkin merkityksellistä myös 
laajemmin, sillä palvelumme 
auttaa isoissa globaaleissa 
ongelmissa. Tutkakuvantami-
nen mahdollistaa esimerkik-

si tulvatuhojen seuraamisen ja nopean reagoinnin 
tukemisen sekä laittomien kalastajien paikantamisen 
merillä, Laurila kertoo.

VIRSTANPYLVÄIDEN VUOSI
Vuosi 2018 oli ICEYElle tärkeiden virstanpylväiden 
vuosi, sillä yhtiö laukaisi tammikuussa ensimmäisen 
satelliittinsa. ICEYE-X1 oli samalla Suomen ensim-
mäinen kaupallinen satelliitti sekä maailman ensim-
mäinen tutkakuvantamisen satelliitti, joka on mah-
dutettu alle 100 kiloa painavaan kokonaisuuteen. 

Joulukuun alussa seurasi ICEYE-X2-satelliitti, joka lau-
kaistiin SpaceX-yhtiön raketin mukana Kaliforniasta.

– Joulukuun toisen satelliitin avulla pääsemme 
esittelemään asiakkaillemme teknologiaa, jota kau-
palliselle satelliittikonstellaatiolle tarvitaan. Vuoden 
2019 aikana tulemme tähän mennessä varmistetun 
rahoituksen avulla skaalaamaan toimintaamme, 
rakentamaan kaupallista palveluamme ja laukaise-
maan useita satelliitteja lisää, Laurila lupaa. |

ICEYE

 ◆ Mikä: Vuonna 2014 perustettu ICEYE on suoma
laisyhtiö, joka valmistaa tutkakuvantavia 
satelliitteja ja myy satelliittipohjaista informaa
tiota.

 ◆ Missä: Yhtiö työllistää noin 70 henkilöä pääasias
sa Espoossa, mutta toimintaa on myös Puolassa 
ja Yhdysvalloissa.

 ◆ Rahoituspohja: ICEYE on kerännyt jo yli 55 
miljoonan euron rahoituspohjan, johon ovat 
osallistuneet Business Finland (Tekes) ja Euroo
pan komission H2020rahoitusmekanismi sekä 
monet pääomasijoittajat, kuten True Ventures, 
Tesi, Draper Nexus ja Promus Ventures.

 ◆ Verkkosivu: iceye.com

Yhtiö laukaisi 
ensimmäisen 
satelliittinsa 
vuoden 

2018
tammikuussa.

Pekka Laurila 
kertoo, että ICEYEn 
teknologia tarjoaa 
ratkaisun moneen 
tiedonpuutteeseen.

CASE ICEYE

https://www.iceye.com/
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Sektorirahasto tukee draamatuotantoja

CASE IPR.VC

Rahastoyhtiö IPR.VC etsii kunnianhimoi
sia eurooppalaisia draamatuotantoja, 
jotka levitetään globaaleille markkinoille. 
Ensimmäisen sijoituksensa se teki Sorjo
nentvsarjaan. Tanu-Matti Tuominen ja 
Timo Argillander kertovat, millaista tukea 
ohjelmantekijä saa eurooppalaisten audio
visuaalisten sisältöjen pääomasijoittajalta.

IPR.VC sijoittaa digitaalisen median sisältöliiketoi-
mintaan Euroopassa. Alan ongelmana on pitkään 
ollut kuilu sisällöntuottajien ja sijoittajien välillä: 
tuotantohankkeet ovat tottuneet saamaan rahoi-
tuksensa tv-kanavilta ja elokuvayhtiöiltä. Suurin osa 
pääomasijoittajista toimii median teknologiayhtiöi-
den parissa, ja alan varsinainen ydin, sisällöt, on ollut 
alipalveltu.

Digimediayrittäjänä, luovana johtajana ja tek-
nologiapuolen pääomasijoittajana pitkään toiminut 
Tanu-Matti Tuominen näki tässä markkinaraon. Hän 
perusti mediasisältöalan sijoitusyhtiön ja sektori-
rahaston syksyllä 2014 yhdessä media-alan johdon 

konsultin ja yritysjohtajan Timo Argillanderin ja pit-
kän linjan pääomasijoittajan Jarkko Virtasen kanssa.

– Haastamme yrittäjät hakemaan mediasisällöil-
lään kansainvälistä menestystä ja uusia jakelualusto-
ja. Uusien jakelualustojen myötä katsojien valinnan-
vapaus, kiinnostavan monikielisen sisällön kysyntä ja 
alan bisnes ovat kasvaneet voimakkaasti, Tuominen 
kertoo.

EDELLÄKÄVIJÄ ALALLAAN
IPR.VC:n tiimin laaja osaaminen sekä media-alan että 
sijoittamismaailman parissa takaa sen, että he pysty-
vät tarjoamaan monentyyppistä rahoitusta ja asian-
tuntevaa omistamista kohdeyrityksille.

– Hyvät pääomasijoittajat tuovat mitattavaa 
lisäarvoa kohdeyrityksille. Osallistumme johdon 
tukemiseen ja strategian kehittämiseen. Osaamme 
kertoa, mitä asioita yrityksessä ja meneillään olevas-
sa hankkeessa pitää kehittää, jotta sisältö kiinnostaa 
kanssamme yhteistyös-
sä toimivia kansainväli-
sestä jakelusta vastaa-
via yhtiöitä, Argillander 
toteaa.

– Olemme iloisia, 
että olemme saaneet 
aikaan kansainvälis-

TEKSTI ANNIKA KUJANPÄÄ | KUVA JUNNU LUSA

Haastamme 
yrittäjät 

hakemaan 
mediasisällöillään 
kansainvälistä 
menestystä.
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tyvän sektorirahaston, joka on edelläkävijä alallaan. 
Suomesta löytyy varmasti paljon muitakin toimialoja, 
jotka ansaitsevat oman erikoisrahastonsa. Jonkun on 
vain uskallettava tehdä pohjatyö ja esitellä uutta alaa 
ja sen tuottomahdollisuuksia sijoittajille, Argillander 
ja Tuominen kannustavat.

ROJALTEJA JA KEHITYSLAINASIJOITUKSIA
IPR.VC:n sijoituksista kaksi kolmasosaa tehdään tuo-

tesijoituksina, jotka koh-
distetaan tuotteeseen ja 
tuoteoikeuteen. Kyseessä 
on teknisesti lainamuotoi-
nen sijoitus, jossa sijoittaja 
saa rojaltiansainnan.

– Tuotesijoittaminen 
toimii sijoituskohteiden 

valinnassa pitkälti samalla tavalla kuin pääomasijoit-
taminen, mutta raha alkaa virrata takaisin nopeasti 
sen jälkeen, kun tuote valmistuu, ja sijoituksen tuot-
toprosentti kasvaa rojalteista syntyvän pääomien 
tehokkaan käytön ansiosta, Argillander kuvailee.

IPR.VC tekee edelleen kolmasosan sijoituksis-

taan perinteisinä pääomasijoituksina yhtiön omistuk-
seen ja pääomaan. Vaikka niissä sijoitusten exitointi 
kestää pidempään, ovat odotukset arvonnousulle 
puolestaan korkeammat.

Kehityslainasijoituksia voidaan tarjota alku-
vaiheessa oleville hankkeille. Ne voivat olla riskipi-
toisuudestaan huolimatta houkuttelevia sijoitus-
kohteita tai hankkeita, joilta vaaditaan sisällöllisiä 
muutoksia tai kaupallista kehittämistä ennen kuin 
varsinainen sijoitus voidaan tehdä.

– Tärkein pääoma kohdeyhtiöiden kannalta 
on silti arviomme hankkeen myyntipotentiaalista ja 
sopivista kumppaneista kansainvälistymiseen sekä 
antamamme vinkit niiden parantamiseksi. Neuvois-
tamme on ollut apua myös niiden hankkeiden kehit-
tämisessä, joille emme ole myöntäneet rahoitusta, 
Tuominen arvioi.

SARJAVIIHDE JA ELOKUVAT KÄRKENÄ
Alkuvuonna 2019 avattava toinen rahasto tulee koh-
dentamaan median tuotanto- ja lisenssiliiketoimin-
taan sijoittamista entisestään. Rahaston tavoitekoko 
on 60–70 miljoonaa euroa.

Rahaston 
tavoitekoko on

60–70
miljoonaa euroa.

Sorjonen on kaikkien aikojen menestynein suomalainen draamasarja liiketoimintamielessä. Sen levitysoikeudet on myyty jo yli 
180 maahan. Tv-sarjan kolmas tuotantokausi valmistuu vuonna 2019.

CASE IPR.VC
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– Toisen rahaston osalta keskitämme toimin-
tamme televisio- ja elokuvasisältöihin sekä uusiin 
interaktiivisiin sisältöihin. Sektorirahastotoimialalla 
sijoittajien luottamuksen ansaitseminen on kaiken 
a ja o, joten olemme iloisia siitä, että saimme Tesin 
avainsijoittajaksi uuteen rahastoomme. Tesin mu-
kanaolo antaa rahastollemme laatutakuun ja muut 
sijoittajat luottavat Tesin tekemään valmisteluun, 
jolloin muiden sijoittajien päätöksenteko on helpom-
paa, Argillander kiittää.

VÄLTTÄMÄTÖN VASTUULLISUUS
Tarinat vaikuttavat kaikilla yhteiskunnan alueilla. Sik-
si IPR.VC kiinnittää huomiota rahoittamiensa media-
sisältöjen laatuun ja kohdeyhtiöiden arvomaailmaan. 
Vastuullinen sijoittaminen noudattaa ESG-kriteerejä, 
jotka huomioivat ympäristö- ja yhteiskuntavastuu-
seen sekä hallintotapaan liittyvät asiat.

IPR.VC:n sopimusehdoissa on kohta, jossa 
kohdeyhtiö lupautuu sitoutumaan häirinnän vastai-
seen toimintaohjelmaan. Sijoitusyhtiö teettää kerran 
vuodessa kohdeyhtiöilleen kyselyn, jonka pohjalta 
tehdään yhtiökohtainen arvio vastuullisuuden ja ta-
sapuolisuuden toteutumisesta.

– Yhteistyökumppanimme arvostavat sitä, että 
noudatamme ESG:tä myös konkreettisin teoin. Se 
lisää luotettavuuttamme ja osoittaa, että haluamme 
parantaa alan tuotannollisia olosuhteita ja auttaa ke-
hittämään parempia tuotteita, Tuominen sanoo. |

IPR.VC MANAGEMENT OY

 ◆ Mikä: Vuonna 2015 toimintansa aloittanut medi
asisältöjen pääomasijoittaja, jonka tavoitteena 
on luoda eurooppalaisia mediasisältöjen me
nestystarinoita sekä sijoittajille hyviä tuottoja.

 ◆ Missä: Pian kuusihenkinen tiimi tekee töitä Hels
ingistä, Espoosta, Tampereelta, Lappeenrannas
ta ja Lontoosta käsin.

 ◆ Rahastot: IPR.VC Fund I on pääosin suoma
laisten tvohjelmien, elokuvien, pelien ja inter
netsisältöjen pääomarahasto. Siinä ovat muka
na muiden muassa Business Finland Venture 
Capital, Otava, Ilmarinen, MELA, Tradekasijo
itus, OPryhmä, VR Eläkesäätiö ja Merimiesten 
eläkekassa. IPR.VC Fund II on eurooppalaiseen 
tv ja elokuvaliiketoimintaan sijoittava sektorira
hasto, jonka sijoittajiin kuuluvat muiden muassa 
Tesi, KRR III, ELO, Konstsamfundet, Mariatorp 
Oy, Serlachiuksen taidesäätiö ja LyyInvest.

 ◆ Sijoitukset: IPR.VC:n ensimmäinen sijoitus tehti
in Fisher Kingin kehittämään Sorjonen-tv-sar
jaan (englanniksi Bordertown, 2016–). Muita IPR.
VC:n tukemia menestystarinoita ovat esimerkik
si Eränkävijättvsarjan kansainvälinen versio, 
Tom of Finland elokuva, Tuntematon mestari 
elokuva, Kikattava Kakkiainen lastenanimaatio 
ja monimedia sekä Cold Courage -tv-sarja.

 ◆ Verkkosivu: ipr.vc

CASE IPR.VC

https://ipr.vc/
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Kilpailuetua vaikuttavuudella

VASTUULLISUUS

Vastuullinen liiketoiminta ja vastuullinen 
sijoittaminen ovat arkipäivää valveutunei
den yritysten ja pääomasijoittajien paris
sa. Vuonna 2018 puhuttiin yhä useammin 
myös vaikuttavuudesta, jossa tavoitellaan 
tuoton ohella mitattavaa yhteiskunnallista 
hyötyä.

VASTUULLINEN liiketoiminta ottaa huomioon toi-
minnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteis-
kuntaan. Perinteisesti tavoitteena on ollut mitata ja 
vähentää kielteisiä vaikutuksia. Painopiste on siirty-
mässä positiivisten vaikutusten ja mahdollisuuksien 
etsimiseen. Vaikuttavalla liiketoiminnalla ja sijoitta-
misella pyritään aktiivisesti hakemaan yhteiskunnal-
lista muutosta ja tekemään siitä yrityksen kilpailuetu.

SIJOITUKSIA VAIKUTTAVIIN YRITYKSIIN
Tesi teki vuonna 2018 useita suoria sijoituksia yrityk-
siin, joihin liittyy vaikuttavuusnäkökulma. Esimerkiksi 
Oura Healthin tavoitteena on ihmisten yleisen hy-
vinvoinnin ja työn tehokkuuden parantaminen unen 
laadun ja vireystilan kohentamisen kautta. ICEYEn 
satelliittipohjaista informaatiota voi puolestaan 
käyttää muun muassa jään sulamisen tai laittomien 
hakkuiden seuraamiseen. Yksi yritysvastuutavoit-
teemme vuonna 2018 oli, että suorista ensisijoituk-

sista vähintään puolet toteuttaa liiketoiminnassaan 
ainakin yhtä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. 
Ylitimme tavoitteen selkeästi.

RAHASTOSIJOITUKSILLA VASTUULLISTA 
VAIKUTTAVUUTTA
Teimme vuoden 2018 lopulla selvityksen runsaan 
20 kotimaisen hallinnointiyhtiön suhtautumisesta 
vastuulliseen sijoittamiseen. Tekemämme kyselyn 
mukaan kaikki nämä toimijat ovat tiedostaneet vas-
tuullisen sijoittamisen tärkeyden ja ottaneet askelia 
asian edistämiseksi. Osa toimijoista toimii jo esimer-
killisen hyvin tällä saralla, ja olemme vakuuttuneita 
toiminnan positiivisesta vaikutuksesta niin yhteis-
kuntaan kuin tuottoihinkin.

LISÄÄ HUOMIOTA DIVERSITEETTIIN
Pääomasijoitusyhtiö Atomico Ventures nosti tänä 
vuonna Slushissa julkaistavan State of European 
Tech -raporttinsa yhdeksi teemaksi diversiteetin eli 
monimuotoisuuden. Raportin mukaan eurooppalais-
ten venture capital -sijoittajien vuonna 2018 kerää-
mästä rahoituksesta 93 % meni yrityksille, joiden 
perustajissa ei ollut mukana yhtään naista. Myös osa 
Tesin kotimaisista venture-rahastoista on kiinnittänyt 
erityistä huomiota monimuotoisuuteen sijoitustii-
meissä ja kohdeyhtiöissä.

Diversiteetti tarkoittaa monimuotoisuutta su-
kupuolen lisäksi myös esimerkiksi iän, koulutuksen 

 KUVA JUNNU LUSA
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ja etnisen taustan suhteen. Diversiteettiä tarvitaan 
myös yhtiöiden hallituksiin, jotta niihin saataisiin 
mahdollisimman monipuolista osaamista. Tesin hal-
lituksen jäsenten koulutustaustat ovat monipuoliset. 
Naisten osuus hallituksessa on 43 %, joka on kor-
keampi kuin naisten osuus suomalaisten pörssiyhti-
öiden hallituksissa. Tesiläisistä puolestaan yli  
60 % on miehiä, ja sijoitustiimimme ovat vielä mies-
valtaisempia.

Tiedostamme toimialamme ja kohdeyritystem-
me diversiteettihaasteen ja pyrimme edistämään 
monimuotoisuutta käytännön toimin. Tulemme 
kartoittamaan esimerkiksi Tesin kohdeyhtiöiden 
hallitusten sekä suomalaisten hallinnointiyhtiöiden 
tiimien kansallisuus- ja sukupuolijakauman vuoden 
2019 aikana. Tavoitteenamme on yhdessä muiden 
omistajien ja yritysten johdon kanssa parantaa suh-
delukua diversiteetin eduksi.

UUSI NÄKÖKULMA KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN 
Olemme vuoden 2018 aikana kehittäneet tapoja ot-
taa vastuullisuus ja vaikuttavuus huomioon käytän-
nön työssämme, kuten sijoituskohteita ja rahastojen 
hallinnointiyhtiöitä arvioidessamme sekä luodessam-
me kohdeyhtiöille arvonluontisuunnitelmia. Pyrim-
me vuonna 2018 esimerkiksi siihen, että vähintään 
puolella aktiivisesti hallinnoiduista salkkuyhtiöis-
tämme olisi vastuullisen liiketoiminnan kehittämis-
tavoite. Vaikka tavoite ei aivan täyttynyt, olemme 
lisänneet vuoden aikana sekä omaa että kohdeyh-
tiöidemme ymmärrystä vastuullisuuskysymyksistä 
käymällä keskustelua kohdeyritysten hallituksissa ja 
miettimällä yhdessä toimenpiteitä.

Rahastojemme koti-
maisten hallinnointiyhtiöi-
den osalta lähes kaikilla on 
vahvistettuina vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet. Vas-
tuullisuuden ja vaikuttavuu-
den edistäminen ja arviointi 
on pitkäjänteistä työtä, ja 
jatkamme menetelmiem-
me ja toimintatapojemme 
kehittämistä myös kuluvana 
vuonna.

Kolmas vuoden 2018 
yritysvastuutavoitteemme 
liittyikin tesiläisten osaami-
sen syventämiseen vastuul-
lisen liiketoiminnan osalta. 

Päivitimme Code of Conduc-
timme, ja kaikki tesiläiset 
suorittivat siihen liittyvän 
verkkokoulutuksen. Järjes-
timme myös työpajan, jossa 
aiheena oli vastuullisuuden 
edistäminen kohdeyrityksis-
sämme.

Viemme eteenpäin vas-
tuullisuutta ja vaikuttavuutta 
kohdeyhtiöidemme halli-
tustyöskentelyssä ja johdon 
sparraamisessa. Pureudum-
me yhdessä muiden omista-
jien ja yritysjohdon kanssa 
siihen, mitä vastuullisuus ja 
vaikuttavuus voivat kussakin 
yrityksessä olla, ja pyrimme tunnistamaan, miten se 
on käännettävissä kilpailueduksi. Haluamme kannus-
taa kohdeyrityksiämme kertomaan myös vastuulli-
suudestaan taloudellisten tietojen ohella. Rahastosi-
joitustemme osalta rohkaisemme hallinnointiyhtiöitä 
tekemään vastuullista sijoitustoimintaa ja viemään 
tietoa vastuullisesta toiminnasta kohdeyrityksiinsä.

VASTAAMME GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN
Tesi on perinteisesti pyrkinyt aikaansaaman vaiku-
tuksia Suomen kansantalouteen ja taloudelliseen 
toimeliaisuuteen, kuten työpaikkojen luomiseen ja 
yritysten kansainvälistymiseen. Paikallinen vaikutta-
vuus on edelleen korkealla prioriteettilistallamme, 
mutta haluamme olla mukana myös kansainvälisiä 
haasteita ratkovissa hankkeissa. Yksi keskeisistä 
vaikuttavuuteen liittyvistä kysymyksistä on tulosten 
mittaaminen. Kuinka voimme todentaa, miten yritys-
ten toiminta vaikuttaa esimerkiksi ympäristöön tai 
hyvinvointiin? Vaikuttavuuden mittaamista ja johta-
mista olemme tutkineet muun muassa pilotoimalla 
suomalaisen startupin, Upright Projectin, työkalua, 
jolla pyritään osoittamaan yritysten aikaansaamia 
nettovaikutuksia.

Vaikuttavuuden aikaansaamiseksi päätimme 
syksyllä 2018 käynnistää myös kiertotalousohjel-
man, jonka kautta kanavoimme pääomaa kestävään 
kehitykseen. Kiertotalouden tukeminen edistää 
resurssien tehokasta käyttöä. Tähtäin on tällöin il-
mastonmuutoksen hidastamisessa sekä ihmisten ja 
ympäristön hyvinvoinnissa. |

Rohkai semme 
rahastoja  
vastuulliseen 
sijoitus
toimintaan.
RIITTA JÄÄSKELÄINEN / SIJOI

TUSJOHTAJA, TESI

VASTUULLISUUS

Teimme useita 
sijoituksia 
yrityksiin, 
joihin liittyy 
vaikuttavuus
näkökulma.
TONY NYSTEN /  

SIJOITUSPÄÄLLIKKÖ, TESI Tesin Code of Conduct 2018

https://tesi-reports.studio.crasman.fi/pub/Teollisuussijoitus.fi/Vaikuttavuuskatsaus/Tesin+vaikuttavuus+2018+final.pdf
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Hyödynnämme kierrätyslasin täysin

CASE UUSIOAINES

Uusioaines Oy on kiertotalouden edelläkä
vijä, joka käsittelee laitoksillaan Forssas
sa noin 70 prosenttia Suomessa kerätystä 
kierrätyslasista. Se hyödyntää raakaai
neensa täysin. Laadusta riippuen lasi jat
kaa matkaansa prosessoinnin jälkeen teol
lisuuden käyttöön tai Uusioaines valmistaa 
siitä vaahtolasia, joka on ympäristöystäväl
linen eriste ja kevennemateriaali.

SUOMEN ensimmäisen ja ainoan kierrätyslasin 
puhdistus- ja käsittelylaitoksen kautta kulkee vuosit-
tain noin 80 000 tonnia keräyslasia. Sen kapasiteetti 
riittäisi puhdistamaan kaikki Suomessa kerättävät 
keräyslasit.

– Keräämme ja kierrätämme pakkaus- ja tasola-
sia, joista valmistamme sirutuotteita, jauhetuotteita 
ja vaahtolasia. Pakkauslasin toimittajista isoin on Pal-
pa, joka on pantillisten juomapakkausten palautus-
järjestelmän ylläpitäjä. Tasolasia tulee muun muassa 
lasiliikkeistä, lasileikkaamoista ja lasin jatkojalostajil-
ta, kertoo toimitusjohtaja Jussi Parkkali.

KIERTOTALOUS TYÖLLISTÄÄ
– Kiertotalous toimii tyypillisesti ketjuina, joissa yri-
tykset täydentävät toisiaan esimerkiksi käyttämällä 
toistensa jätteitä tai ylijäämiä. Kaikki ketjun osat ovat 
tärkeitä yhteisen toiminnan kannalta. Tämä on näh-
tävissä myös täällä Forssan seudulla, jossa kierto-
taloutta toteuttavat yritykset ovat varsin merkittävä 
työllistäjä, Parkkali sanoo.

– Hyvien asioiden tekeminen ei ole yleishyö-
dyllisten yhteisöjen etuoikeus, vaan myös yritykset 
voivat toimia kestävien arvojen puolesta. Se ei tee 
toiminnasta huonoa, että se on kannattavaa. Uusio-
aineksessa tehty kehitystyö on ainutlaatuista ja siitä 
on syytä olla ylpeä, toteaa Parkkali, joka aloitti Uusio-
aineksen toimitusjohtajana vuonna 2017.

RATKAISUNA VAAHTOLASIMURSKE 
– Moni haluaisi uskoa, että lasin kierrätys on päätty-
mätön luuppi, jossa käytetystä lasista sulatetaan yhä 
uudestaan uusiolasia. 
Tämä ei kuitenkaan 
pidä sataprosenttises-
ti paikkaansa. Noin 20 
prosenttia puhdistus-
prosessiin syötettä-
västä lasista hajoaa keräyksen, kuljetuksen ja proses-
soinnin aikana niin hienoksi, ettei sen täydellinen 

TEKSTI MAIJA RAUHA | KUVA JUNNU LUSA

Kiertotalous 
toimii 

tyypillisesti ketjuina.
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puhdistaminen ja värilajittelu kannata. Tästä hienos-
ta aineksesta Uusioaines valmistaa Foamit-vaahtola-
simursketta, joka on kevytsoran kilpailija esimerkiksi 
maanrakennuksessa, Parkkali kertoo.

– Vaahtolasin valmistus ja teollisuudelle mene-
vät lasilaadut muodostavat toisiaan täydentävän ko-
konaisuuden. Me saamme kierrätettyä sata prosent-
tia meille saapuvasta lasista, lisää kehityspäällikkö 
Jari Pennanen.

– Foamit on 
kevyttä, palamaton-
ta, routimatonta ja 
lämpöä eristävää. 
Kantavuudeltaan se 
on parempaa kuin 
kilpailevat materiaalit, 
ja sen käsiteltävyys 
on helppoa hyvän 

kitkakertoimen takia. Infrarakentamisessa vaahtolasi 
sopii routaeristeeksi sekä rakenteiden keventäjäksi. 
Talonrakentamisessa se käy esimerkiksi ala-, ylä- ja 

Uusioaineksen 
kautta kulkee 
vuosittain noin

80 000
tonnia keräyslasia.

välipohjien täytteeksi sekä seinien vierustäyttöihin, 
Pennanen luettelee.

VAUHTIA KASVUUN
Uusioaines sai syksyllä uusia omistajia, kun oulu-
lainen sijoitusyhtiö Partnera osti siitä 58 prosentin 
osuuden. Tesi tuli samalla yhtiön omistajaksi 30 pro-
sentilla. Uusien omistajien tuella Uusioaines aikoo 
jatkaa kiertotalouden edelläkävijänä sekä kasvaa ja 
kansainvälistyä. Parkkalin mukaan kasvu- ja kehitys-
suunnitelmia on vireillä useita. Kansainvälistymään 
yhtiö lähtee Foamit edellä.

– Yksi mahdollisuus on kopioida toimintamal-
limme jossakin Euroopan maassa, jossa ei ole vahvaa 
omaa vaahtolasin valmistusta. Olemme tutkineet 
esimerkiksi Hollantia, jonka poikkeuksellisen tiukat 
ympäristövaatimukset Foamit täyttää. Toinen vaihto-
ehto on laajentua yritysostolla, Parkkali pohtii.

Kotimaassa Uusioaines näkee kasvumahdol-
lisuuksia Foamitin ohella lasihiekalla, joka on hiek-
kapuhalluksessa turvallisempi vaihtoehto kuin 

CASE UUSIOAINES

Kierrätyslasin ensimmäinen lajittelu tapahtuu käsin. Kuvassa Jari Pennanen, Janne Tikka ja Mikko Anttila.
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UUSIOAINES OY

 ◆ Mitä tekee: Puhdistaa ja käsittelee kierrätyslasia 
sekä valmistaa ja myy vaahtolasia, joka on kevyt 
ja ympäristöystävällinen eriste ja kevennysma
teriaali. Vastaanottaa noin 70 prosenttia Suomen 
kierrätyslasista. 34 000 tonnia lasia vuodessa 
lähtee vientiin uusiolasin valmistusta varten. 
SaintCobain valmistaa lasivillaa noin 30 000 ton
nista. Lopuista noin 16 000 tonnista Uusioaines 
valmistaa vaahtolasia, mutta se tuo vaahtolasia 
varten raakaainetta myös ulkomailta.

 ◆ Missä: Toimisto Jokioisilla ja tehtaat Forssassa.
 ◆ Liikevaihto: 15 miljoonaa euroa.
 ◆ Henkilöstö: 33.
 ◆ Omistajat: Sijoitusyhtiö Partnera Oy, Tesi, Jarkir 
Oy ja Jussi Parkkali.

 ◆ Verkkosivut: uusioaines.com, foamit.fi

kvartsi hiekka. Lasihiekkapuhallus on hellävaraisempi 
tekniikka kuin metallirae- tai kvartsihiekkapuhallus, 
mutta tehokkaampi kuin soodapuhallus.

– Suunnittelemme myös omaa energiantuotan-
toa. Mikään ei estäisi meitä kaasuttamasta talteen 
ottamiamme jätemuovijakeita polttoaineeksi, jolla 
lämmittäisimme uunimme, Pennanen miettii.

– Myöskään uusien tuotteiden kehittäminen ei 
ole poissuljettua, sillä jalostusasteemme voisi olla 
korkeampikin, Parkkali sanoo. |

CASE UUSIOAINES

Lue lisää Tesin Dare to Grow -sivustolta

https://www.uusioaines.com/
https://foamit.fi/
https://dtg.tesi.fi/kiertotalous/uusioaines-oy-hyodyntaa-kierratyslasin-taysin/
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Painopistealueet muuttuvat ajassa

UUDET RATKAISUT

Markkinan kehittäminen ja uudet ratkaisut 
liittyvät läheisesti toisiinsa. Markkinan ke
hittäminen liitetään usein rahastosijoitta
miseen. Tässä keskitymme lähinnä suoran 
sijoitustoiminnan ratkaisuihin.

PÄÄOMASIJOITTAJANA meidän pitää ratkaista 
asioita, muuttaa olemassa olevaa paremmaksi. 
Uudistumisen ja tuoreiden toimintamuotojen avul-
la pyrimme täyttämään markkinan kapeikkoja, 
joihin ei muuten yllä riittävästi rahoitusta. Vähäises-
ti rahoittajien huomiota ovat saaneet esimerkiksi 
pidempikestoiset sijoitukset, perheyritysten kasvu ja 
sukupolvenvaihdokset ja vaikkapa Greenfield / Bro-
wnfield-hankkeet.

Olemme luoneet painopistealueita ohjaamaan 
sijoitustoimintaamme. Yksi esimerkki on vuoden 
2018 viiimeinen sijoituksemme, vaahtolasia valmis-
tava Uusioaines, joka sopii luontevasti kiertotalou-
den ja vaikuttavuudenkin alle. GRK Infran voidaan 
katsoa kuuluvan Mittelstand-yrityksiin. Terveysteolli-
suus-painopistealueelle osuvat älysormusyritys Oura 
Health ja terveysteknologiayhtiö Kaiku Health.

Uutena toimintamuotona aloitimme listautu-
mista suunnittelevien kasvuyhtiöiden tukemisen 
ankkurisijoituksella. Ohjaamme ankkurisijoituk-
set yrityksille, joiden koko, toimiala tai kehitysvaihe 
tekee listautumisesta haasteellista. Teollisuuden 
kunnossapidon osaajan Viafin Servicen First North 
-listautuminen oli ensimmäinen ankkurisijoituksem-
me vuonna 2018.

Vuonna 2018 sovimme Euroopan investointi-
pankin (EIP) kanssa yhteissijoitusohjelmasta, joka 
suuntaa yhteensä 100 miljoonaa euroa rahoitus-
ta innovatiivisten pk-yritysten ja mid-cap-yritysten 
kasvuun. Jokaisessa rahoituskierroksessa on EIP:n ja 
Tesin lisäksi mukana yksityisiä sijoittajia vähintään 
yhtä suurella osuudella. Näin vastaamme suoma-
laisten yritysten suurempaan rahoitustarpeeseen 
sekä kannustamme kotimaisia rahastoja tekemään 
kanssamme riittävän kokoisia (yhteis)sijoituksia kas-
vuyrityksiin.

Sijoitusohjelmat, markkinakapeikot ja paino-
pistealueet muuttuvat ajassa. Seuraamme tarkasti 
rahoitusmarkkinaa ja analysoimme sen kehitystä. 
Keskustelemme jatkuvasti sekä kumppaneidemme 
että yritysten kanssa, jotta osaamme suunnata kehi-
tystoimemme ja kohdentaa sijoituksemme niin, että 
ne täydentävät markkinaa ja edistävät sen toimivuut-
ta. |

KUVA JUNNU LUSA
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Kumppanuutta listautuvalle 
yritykselle

ANKKURISIJOITTAMINEN

Tesi on avoin tukemaan kaikenlaisia kas
vuyrityksiä, joiden tavoitteena listautumi
sessa on kasvurahoituksen hankkiminen. 
Teimme ensimmäisen ankkurisijoituksem
me lokakuussa.

LISTAUTUMINEN pörssiin on yksi hyvä vaihtoehto, 
kun yritys haluaa kerätä pääomaa kasvua ja kan-
sainvälistymistä varten. Suomalaiset kasvuyritykset 
hyödyntävät tätä mahdollisuutta kuitenkin suhteel-
lisen vähän. Suomen Nasdaq First North -markki-
napaikan perustamisesta eli vuodesta 2007 lähtien 
sille on listautunut yksi suomalaisyritys noin kym-
mentä Ruotsissa listautunutta yritystä kohti. Ruotsin 
kansantalous ei kuitenkaan ole kymmenkertainen 
Suomeen verrattuna.

Aloimme Tesissä pohtia, mikä suomalaisia yri-
tyksiä pidättelee.

KAPEA SIJOITTAJAKENTTÄ 
Suomen sijoittajakenttä on Ruotsin kenttää kapeam-
pi. Meillä hallitsevat isot institutionaaliset sijoittajat, 
kuten eläkeyhtiöt. Ne tekevät tärkeää työtä suoma-

laisten yritysten kehittämiseksi sijoittamalla myös 
First North -listautuviin yrityksiin, mutta sijoitussum-
mat jäävät usein melko pieniksi. Nämä sijoittajat 
eivät yleensä halua olla omistajina yli 20 prosentin 
osuudella yrityksestä kirjanpito- ja muiden säännös-
ten takia. Jo viiden pro-
sentin omistus on raja, 
jota ne eivät mielellään 
ylitä.

Sijoittajakentän 
kapeuden takia kasvua 
tavoittelevalla yrityk-
sellä voi olla vaikeuksia 
löytää riittävästi ankku-
risijoittajia, jotka tekevät 
sijoitussitoumuksen eli 
lupautuvat ostamaan 
tietyn määrän osakkeita 
yrityksen listautuessa. 
Tämä on kapeikko, jonka 
takia sijoitusmarkkinat 
eivät toimi niin hyvin 
kuin voisivat.

TESI ANKKURISIJOITTAJAKSI
Meillä kehittyi ajatus listautumista harkitsevien yh-
tiöiden tukemisesta neuvoilla ja pääomalla. Tesin 

KUVA JUNNU LUSA

Aloimme 
pohtia, miksi 
listautuminen ei 
houkuttele.
MIIKKA SALMINEN /  

SIJOITUSPÄÄLLIKKÖ, TESI
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ankkurisijoitus toimisi laa-
tutakuuna, joka auttaisi 
listautumisen toteutumis-
ta ja vauhdittaisi yrityksen 
kasvua.

Yksi tärkeimmistä 
tehtävistämme on vauh-
dittaa yritysten kasvua ja 
kehittää niitä kohti kan-
santaloudellisesti merkit-
tävämpiä kokonaisuuk-
sia. Sijoitustoimintamme 
pääfokus on perinteinen 
pääomasijoittaminen, 
mutta rahoituksen tekni-
nen muoto voi vaihdella 
tilanteen mukaan.

MIKSI JUURI TESI? 
Aktiivinen omistajuus on toimintamme ydintä. Tesin 
tehtävä on auttaa yrityksiä kasvamaan erityisesti 
markkinakapeikkotilanteissa. Tarjoamme myös lis-
tautumista harkitsevalle kasvuyritykselle sparrausta 
mahdollisen ankkurisijoituksen ohella. Listauksen 
teknisiin yksityiskohtiin liittyvän tiedon yritys saa 
neuvonantajiltaan, mutta Tesillä on asiantuntemusta 
esimerkiksi siitä, mitä sijoittajat odottavat listautuval-

Listautuvalla yr
ityksellä voi olla 
pulaa ankkurisi
joittajista. MATTI KAN

GAS / SIJOITUSPÄÄLLIKKÖ, TESI

ta yritykseltä ja miten ne yrityksen näkevät. Tällaista 
apua on vähäisesti saatavissa muualta.

Aloitamme mielellämme keskustelun yrityksen 
kanssa jo melko alkuvaiheessa, kun se vasta alkaa 
harkita listautumista. Edellytämme yhteydenpitoa, 
jonka aikana punnitsemme eri rahoitusvaihtoehto-
ja ja pohdimme, onko listautuminen oikea ratkaisu. 
Emme tee päätöstä ankkurisijoituksesta pelkän listal-
leottoesitteen perusteella.

PITKÄJÄNTEISTÄ TOIMINTAA
Jos keskustelujen aikana osoittautuu, että yrityksen 
kehitysmahdollisuudet ovat hyvät, mutta se ei ole 
vielä valmis pörssiin, voimme auttaa yritystä saa-
maan tarvittavat asiat kuntoon. Tarvittaessa voimme 
olla mukana pre-IPO-sijoituskierroksessa, joka antaa 
aikaa muutosten tekoon.

Olemme kärsivällinen sijoittaja. Varaudumme 
auttamaan pitkäjänteisesti myös ankkurisijoituksem-
me turvin listautuvien yritysten toimintaa, jotta siirty-
mä pörssiyhtiöksi sujuu jouhevasti.

Olemme avoimia kumppanuuteen kaikenlaisten 
kasvuyritysten kanssa, joiden tavoitteena listautumi-
sessa on kasvurahoituksen hankkiminen. Ensimmäi-
sen ankkurisijoituksemme teimme lokakuussa teolli-
suuden kunnossapitoa ja huoltopalvelua tarjoavaan 
Viafiniin. |
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Kasvurahoitusta kunnianhimoisille

EIB&TESI

EU:n investointirahaa sisältävä uusi rahoi
tusmekanismi tuo Suomeen aiempaa suu
remmat venture capital rahoituskierrokset 
ja mahdollistaa kasvuyhtiöille merkittävät 
investoinnit.

UUSI rahoitusmekanismi, jossa puolet sijoituksesta 
tulee Euroopan strategisten investointien rahastol-
ta (ESIR) ja puolet Tesiltä, täydentää nykyisin tarjolla 
olevaa rahoitustarjontaa. Rahoitus on suunnattu 
kasvuhakuisille pk-yrityksille ja innovatiivisille mid-
cap-yrityksille ja on suuruudeltaan 15–30 miljoonaa 
euroa yritystä kohden. Uuden rahoitusmallin edelly-
tyksenä on, että mukana järjestelyssä on myös yksi-
tyisiä sijoittajia yhtä suurella osuudella.

– Kyse on täsmäpanostuksista tarkkaan valittui-
hin yrityksiin. Sillä voidaan monipuolistaa ja täyden-
tää rahoitustarjontaa ja yritysten rahoitusrakennetta, 
sanoo Tesin kehitysjohtaja Henri Grundstén.

Rahoitusta on suunnattu ensisijaisesti nuorille 
nopeasti kansainvälistyville ja kasvaville venture-vai-
heen yrityksille sekä vakiintuneille midcap-yhtiöille.

– Venture-vaiheen yritykset voivat olla sellaisia, 

joiden liiketoimintaa ajaa esimerkiksi uuden tekno-
logian kehittäminen, tutkimusintensiivisyys ja korkea 
riskitaso. Tällaisia yrityksiä löytyy vaikkapa materi-
aaliteknologian ja life sciencen aloilta, kuvaa Tesin 
sijoituspäällikkö Miikka Salminen.

Uusi rahoitusohjelma on osa Euroopan inves-
tointiohjelmaa, jolla pyritään lisäämään euroop-
palaisten yritysten investointeja ja kilpailukykyä. 
ESIR-rahoitusta kanavoidaan Euroopan investointi-
pankin (EIP) kautta.

– Nyt olisi rahoitusta kunnianhimoisille hank-
keille. Me toivomme kasvuyrityksiltä rohkeita ideoita, 
sanoo Miikka Salminen.

RAHOITUS MAHDOLLISTAA KASVULOIKAN 
Yhdessä Euroopan investointipankin välittämän 
ESIR-rahoituksen kanssa Tesi sijoittaa seuraavien 
kahdeksan vuoden aikana suomalaisiin yrityksiin 100 
miljoonaa euroa. Jokaisessa rahoituskierroksessa on 
lisäksi mukana vähintään saman verran yksityisiä si-
joituksia, joten kokonaissumma nousee minimissään 
200 miljoonaan.

– Tesi noudattaa näissä sijoituksissa samoja 
kriteereitä ja toimintaperiaatteita kuin muissakin si-
joituksissaan. Tuottotavoitteet ovat markkinakäytän-
nön mukaiset, sillä sijoitamme aina yksityisten sijoit-
tajien kanssa ja samoilla ehdoilla, Salminen kertoo.

TEKSTI JARNO FORSSELL KUVA JUNNU LUSA
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Yksittäisen sijoituksen koko on yksityinen 
sjoitusraha mukaan lukien 30–60 miljoonaa euroa. 
Tällaisia rahoituskierroksia ei Suomessa ole tähän 
mennessä juuri nähty. Vaikka kokonaispotti, 200 
miljoonaa, on hyvän kokoinen, siitä riittää sijoitusten 
suuren koon vuoksi vain alle kymmenelle yritykselle.

Grundstén ja Salminen arvioivat, että rahoitu-
sehdot täyttäviä yrityksiä on Suomessa rajallinen 
määrä, puhutaan kymmenistä yrityksistä.

– Kuitenkin kasvuhalukkuus on ilahduttavasti 
lisääntynyt, ja nyt toivomme Tesin voivan palvella 
todella rohkeaa kasvua hakevia yrityksiä, Salminen 
sanoo.

– Yritykset voivat valita itselleen parhaiten sopi-
vat rahoituskumppaninsa useista erilaisista tahois-
ta. Tässä vaihtoehdossa tarjoamme kansainvälisen 
tason rahoituskierroksia kotimaisella omistuksella, 
sanoo Grundstén.

TESI VALMISTELEE JA HALLINNOI 
Yritykset voivat käyttää ESIR-rahoitusta moniin eri 
investointeihin: tuotannon laajentamiseen, myynti-
verkoston kasvattamiseen tai yrityskauppaan. Rahoi-
tuksen ehtona on kuitenkin, että yritys kohdistaa itse 
seitsemän vuoden aikana vastaavan summan kasvua 
vauhdittaviin kohteisiin kuten tuotekehitykseen tai 
markkinointiin.

Tesi valmistelee sijoituspäätökset ja toteuttaa 
sijoitukset yhteistyössä yrityksen, sen neuvonan-
tajien sekä yksityisten sijoittajien kanssa. Kriteerit 
täyttävät ensisijoituskohteet esitellään valmistelun 
alkuvaiheessa Euroopan investointipankille, jolla on 
niihin veto-oikeus.

– Teemme ensisijoitukset kolmen vuoden ai-
kana ja sen jälkeen voimme tehdä jatkosijoituksia 
viiden vuoden ajan, kertoo Miikka Salminen.

Ensisijoituspäätöksen jälkeen EIP ei ole mukana 
operatiivisesti. Tesi toimii kohdeyhtiöiden kehittä-
misessä aktiivisena omistajana, tekee tarvittaessa 
jatkosijoituksia ja päättää irtautumisista yhdessä 
yksityisten sijoittajien kanssa. |

 

EIB:N JA TESIN YHTEISSIJOITUSOHJELMA

 ◆ Kenelle: Kasvuhaluisille pkyrityksille ja innovatii
visille midcapyrityksille investointeihin, kasvu
un, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen. 
Tesi hallinnoi sijoituksia aktiivisena omistajana 
yhteistyössä yksityisten sijoittajien kanssa.

 ◆ Kokonaismäärä: 100 M€ (ESIR 50 + Tesi 50).
 ◆ Ensisijoitusperiodi: 3 vuotta, jatkosijoitusperiodi 
5 vuotta.

 ◆ Kokonaissijoitus: 3060 M€ per yhtiö (sis. 25 % 
Tesi + 25 % ESIR + 50 % yksityistä rahaa).

EIB&TESI
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Suomen talouden kasvu jatkui hyvässä vedossa vuonna 

2018, ja ilahduttavaa on ollut etenkin työllisyysasteen selvä 

parantuminen. Loppuvuodesta talouden yleistunnelma 

kuitenkin heikkeni useiden keskeisten indikaattorien otet-

tua selvän käänteen alaspäin: kuluttajien luottamus, vienti, 

teollisuuden investoinnit, uudet rakennusluvat, ja luottojen 

kysyntä sekä yksityistalouksien että yritysten keskuudessa. 

Kehityksen seurauksena ennustelaitokset laskivatkin Suomen 

lähivuosien kasvuodotuksia merkittävästi kesällä 2018 anne-

tuista luvuista.

Myös globaalin talouden toimintaympäristön vire 

muuttui aiempaa negatiivisemmaksi vuoden viimeisellä 

neljänneksellä. Tämä heijastui etenkin osakemarkkinoil-

le, jotka reagoivat voimakkaasti huolien kasaantumisen 

yhteisvaikutukseen. Keskeisiä uhkakuvia olivat kauppasotien 

eskaloituminen, Kiinan ja Euroopan talouskasvun hidas-

tuminen, epätietoisuus Kiinan talouskasvun ja velkatason 

todellisesta tilanteesta sekä lisääntynyt poliittinen epävar-

muus Euroopassa (Italian valtion talous- ja budjettitilanne, 

Brexit, yhteiskunnallinen tyytymättömyys ja siihen liittyvät 

mielenosoitukset).

Euroopan pääomasijoitusmarkkinoilla huomionarvoista 

oli etenkin venture capital -segmentin positiivisena jatkun-

ut kehitys. Varainkeruussa selvänä trendinä on ollut ven-

ture-rahastojen keskikokojen kasvaminen, mikä on osaltaan 

johtanut suurempiin rahoituskierroksiin ja osittain myös ko-

honneisiin kohdeyritysten arvostustasoihin. Venture-mark-

kinan kuumentumista on ruokkinut myös yhä lisääntynyt 

pääoman tarjonta ns. corporate venture capital -toimijoilta, 

mikä on näkynyt Euroopan ohella suomalaisiinkin yrityksiin 

kohdistuneissa rahoituskierroksissa. Corporate venturing -to-

iminnan tavoitteena on useimmiten tukea teollisen emoy-

htiönsä uudistumista ja innovaatiotoimintaa.

Pohjoismaisesta pääomasijoittamisen näkökulmasta 

vuoden kirkkain kohokohta oli Spotifyn onnistunut listau-

tuminen New Yorkin pörssiin yli 20 miljardin euron markki-

na-arvolla. Irtautumisaktiivisuuden jatkuminen on kuitenkin 

hyvin riippuvaista yleisestä globaalista pääomamarkkinoiden 

riskinottosentimentistä.

Suomalaiset kasvuyritykset tekivät jälleen uuden ennä-

tyksen venture-rahoituksen nostamisessa pääomasijoittajilta. 

Alustavan arviomme mukaan vuoden 2018 kokonaissumma 

ylitti jo 350 milj. euroa, josta 240 milj. euroa koostui suuris-

ta, yli 10 miljoonan euron kierroksista, joita oli yhteensä 

yhdeksän kappaletta. Suomessa on toteutunut vuosien 

2013-2018 aikana yhteensä 27 kpl yli 10 miljoonan euron 

rahoituskierrosta, joista Tesi on ollut suoraan tai rahastonsa 

kautta mukana 20:ssa.

Myöhemmän kehitysvaiheen yhtiöihin sijoittavissa 

kotimaisissa yritysjärjestely-rahastoissa on edelleen paljon 

pääomaa etsimässä uusia sijoituskohteita. Näiden rahasto-

jen sijoituskapasiteetista merkittävä osa kohdistuu Suomen 

elinkeinorakenteen kannalta tärkeään kehityskohteeseen, 

keskikokoisten yritysten kasvuun ja kansainvälistämiseen, 

niiden määrän lisäämiseen ja yritysjärjestelyihin. Kyseisessä 

yrityssegmentissä on havaittu myös lisääntyvää kysyntää 

vähemmistösijoituksille. Vähemmistösijoitusten osuus kai-

kista pääomasijoituksista on vaihdellut 10-14 prosentin välillä 

viimeisen kolmen vuoden aikana. 

Vuoden aikana on edelleen vahvistunut näkemys, että 

usea perinteinen toimiala elää vahvassa murroksessa, niin 

kuluttajakäyttäytymisen muutosten kuin digitalisoinninkin 

vaikutuksesta. Pääomasijoittajien tukemat kasvuyritykset 

ovat olleet useasti ajamassa näitä markkinataloudessa 

väistämättömiä muutoksia disruptiivisilla ja kaupallisesti 

onnistuneilla innovaatioillaan. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Hallituksen toimintakertomus 2018
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SIJOITUSTOIMINTA 

Tesin tavoitteena on tehdä taloudellisesti tuloksellista ja 

yhteiskunnallisesti vaikuttavaa pääomasijoitustoimintaa. 

Vaikuttavuus ilmenee kohdeyritysten kasvun lisäksi Suomen 

pääomasijoitusmarkkinan kehittämisen ja osaavan omista-

juuden edistämisen kautta. Tesin visiona on, että Suomi 

nousee seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle ja 

Tesin tehtävänä on tukea toiminnallaan tätä kehitystä.  

Vuonna 2018 Tesi antoi sijoitussitoumuksia pääomasijo-

itusrahastoihin ja teki uusia sijoituksia yrityksiin yhteensä 121 

milj. eurolla (149 milj. eurolla vuonna 2017). 

Sijoitussitoumuksia annettiin kahdeksaan pääomasijoitus-

rahastoon yhteensä 59 milj. eurolla (60 milj. euroa), joista viisi 

sitoumusta kohdistui venture capital -rahastoihin ja kolme 

sitoumusta kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoihin. Tesin sijoit-

tamiin kotimaisiin rahastoihin sijoitettiin muuta pääomaa 195 

milj. euroa, noin 6-kertaisesti Tesin sitoumuksiin verrattuna. 

Tesi antoi neljä sitoumusta kansainvälisiin rahastoihin, jotka 

täydentävät suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa erityis-

fokuksellaan tai -osaamisellaan. 

Tesi maksoi rahastoille pääomakutsuja yhteensä 84 milj. 

eurolla (59 milj. eurolla). Vastaavasti rahastot palauttivat sijoi-

tusvaroja yhteensä 156 milj. eurolla (77 milj. eurolla).

Vuonna 2018 sijoitettiin 26 yritykseen yhteensä 62 milj. 

euroa (29 milj. euroa). Ensisijoituksia tehtiin 13 yritykseen yht-

eensä 52 milj. eurolla ja jatkosijoituksia 13 yritykseen yhteensä 

10 milj. eurolla. Ensisijoituksista skaalausvaiheen hankkeita 

ovat Nosto, Oura Ring ja Kaiku Health. Korkean teknologian 

tiedepohjaisia hankkeita puolestaan ovat Dispelix ja Iceye. 

Omistusjärjestely Superpark-yhtiöön toteutettiin yhdessä Sen-

tican kanssa. Perinteisiä kasvu- ja vähemmistösijoituksia olivat 

Zsar, Uusioaines sekä GRK. Viafin Services oli uusi avaus, jolla 

tuettiin kasvuyhtiön listautumista.

Näihin kohdeyhtiöihin kohdistui kaikkiaan uutta risk-

ipääomaa yhteensä lähes 250 milj. euroa, mikä on yli neljä 

kertaa Tesin sijoittama määrä. Pääomasta 61 milj. euroa tuli 

kansainvälisiltä sijoittajilta. Suoran sijoitustoiminnan keskiössä 

ovat kasvua ja talouden rakenteiden uudistumista edistävät 

sijoitusohjelmat.

Kiertotalouden sijoitusohjelma käynnistettiin 75 milj. 

euron kokoisena loppuvuodesta 2018. Ohjelmasta toteutettiin 

yksi suora sijoitus, Uusioaines Oy sekä yksi rahastosijoitus, 

Environmental Technologies Fund III.

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelman erityisinä pain-

opistealueina ovat cleantech, biotalous, terveysteknologia 

ja digitalisaatio. Vuonna 2018 ohjelmasta tehtiin sijoituksia 

14 yritykseen yhteensä 17,5 milj. eurolla. Sen merkittävimpiä 

sijoituskohteita ovat Kotkamills, Rauma Marine Constructions 

ja Viria Oyj. Kaikkiaan ohjelmasta on tehty sijoituksia 24 yrityk-

seen noin 96 milj. eurolla. 

Kansainväliset kanssasijoittajat -sijoitusohjelman kautta 

Tesi katalysoi kansainvälistä pääomaa ja osaamista suomalaisi-

in kasvuyrityksiin. Vuonna 2018 ohjelmasta tehtiin sijoituksia 

kymmeneen yritykseen noin 21 milj. eurolla. Sijoituskohteita 

ovat muun muassa BCB Medical, MariaDB ja Iceye. Vuoden 

loppuun mennessä ohjelmasta oli tehty sijoituksia yhteensä 

14 yritykseen yli 40 milj. eurolla. Nämä yritykset ovat kerän-

neet yhteensä sijoittajilta 216 milj. euroa, josta 144 milj. euroa 

on tullut kansainvälisiltä sijoittajilta. Ohjelma tuli vuonna 2018 

täyteen sijoitetuksi.

Kaivosklusterin sijoitusohjelma päättyi tilikauden aikana 

ja kohdeyhtiöt siirrettiin Suomen Malminjalostus Oy:lle. 

Tesin tavoitteena on suomalaisen pääomasijoitusmark-

kinan kansainvälistäminen. Vuonna 2018 Tesin kansainväliset 

sijoittajakumppanit sijoittivat suomalaisiin kasvuyrityksi-

in kaikkiaan 123 milj. euroa, josta 63 milj. euroa tuli Tesin 

kansainvälisiltä kohderahastoilta. Pääoman ohella kansainväli-

set sijoittajat tuovat suomalaisten yritysten käyttöön erityisen 

arvokasta kansainvälistä liiketoimintaosaamista sekä kontakti-

verkostoja.
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Venture            Myöhempi kasvu

Tesi panostaa osaavaan omistajuuteen ja kohdeyritysten 

kasvuun. Suorien kohdeyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 

aikana keskimäärin 19 % (mediaani). Venture capital -vaiheen 

yritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 22 % (mediaani) ja 

myöhemmän vaiheen yritysten keskimäärin 10 % (mediaani).

Irtautumisten näkökulmasta vuosi 2018 oli ennätyk-

sellinen erityisesti venture capital -segmentissä. Vuoden 

aikana sijoituksista palautui varoja kaiken kaikkiaan 165 milj. 

euroa, josta rahastojen osuus oli 155 milj. euroa ja suorien 

sijoitusten osuus 10 milj. euroa. 

Tesi irtautui kuudesta suorasta sijoituksesta. Irtautumi-

sissa ostajina näkyivät erityisesti teolliset ostajat. Tesi irtautui 

neljästä rahastosijoituksesta niiden toimikauden päätyttyä ja 

kahdeksasta rahastosijoituksesta myymällä rahasto-osuudet.    

Oman sijoitustoimintansa lisäksi Tesi hallinnoi Kasvu-

rahastojen Rahasto I, II & III –rahastoja (KRR). Vuonna 2018 

KRR III -rahaston sijoitustoiminta on käynnistynyt suun-

nitelmien mukaan ja sijoituksia tehtiin neljään rahastoon 

vuoden aikana. KRR Rahastojen salkku koostuu nyt 24 ven-

ture capital- sekä  kasvu- ja yritysjärjestelyrahastosta. 

KRR-konseptin pian 10 vuotta jatkunut toimintamalli on 

osoittautunut menestyksekkääksi, luoden samalla positiivista 

kansantaloudellista vaikuttavuutta. KRR on yhteensä vauhdit-

tanut jo yli 150 yrityksen kasvua ja KRR II & KRR III -rahasto-

jen tulevien sijoituskohteiden myötä luku tulee nousemaan 

kolmeensataan.

Euroopan investointipankki (EIP) ja Tesi ovat sopineet 

rahoitusohjelmasta, jolla kanavoidaan EU:n ESIR-rahoi-

tusta suomalaisten yritysten kasvuun. Tesin hallinnoimalla 

rahoituksella suunnataan yhteensä 100 miljoonaa euroa 

lupaaviin yrityksiin. Jokaisessa rahoituskierroksessa on EIP:n 

ja Tesin lisäksi mukana yksityisiä sijoittajia vähintään yhtä 

suurella osuudella.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin tulos
Vuodesta 2018 muodostui vahva tulosvuosi huolimatta lop-

puvuoden kasvaneesta epävarmuudesta maailmantalouden 

kehityksessä. Tuloskehitystä tuki erityisesti pääomasijoitus-

toiminnasta realisoituneet tuotot.  Konsernin tilikauden tulos 

laski hieman edellisestä vuodesta ollen 55 milj. euroa (66 milj. 

euroa vuonna 2017).
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Rahoitusarvopaperit

Konsernin pääomasijoitusten nettovoitot vuonna 2018 

olivat yhteensä 90 milj. euroa (69 milj. euroa). Pääomasi-

joitusrahastojen nettovoitot olivat 72 milj. euroa (53 milj. 

euroa). Nettovoittoja kasvattivat erityisesti rahastojemme 

useat onnistuneet irtautumiset kohdeyhtiöistä (mm. Spotify, 

iZettle, Ekahau, Solita) sekä yleinen positiivinen arvonkehitys.

Suorien sijoitusten nettovoitot olivat 18 milj. euroa (15 

milj. euroa). Nettovoitto koostui sijoitusten irtautumisista, 

joita toteutui 6 kpl tilikauden aikana. Kohdeyhtiöiden kasvu 

ja kannattavuus kehittyivät pääosin hyvin. Realisoitumatonta 

arvonmuutosta on pyritty arvioimaan ottaen huomioon 

loppuvuodesta heikentyneet talousnäkymät.

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut rahoitusarv-

opapereiden nettotulos oli -14 milj. euroa (18 milj. euroa). 

Varsinkin vuoden viimeinen kvartaali oli maailmanlaajuisesti 

vaikea sekä osake- että korkoinstrumenteille. Valtaosa rahoi-

tusarvopapereistamme koostuu korkoinstrumenteista.

Toiminnan kulut olivat 8 milj. euroa (7 milj. euroa). Kulu-

jen kasvu johtui merkittäviltä osin mm. tietojärjestelmiemme 

kehittämisestä ja rahasto-osuuksien myyntiin liittyvistä ker-

taluontoisista asiantuntijakuluista. Toiminnan kulujen suhde 

hallinnoitaviin pääomasijoituksiin oli 0,7 % (0,6 %). Liikevoitto 

oli 68 milj. euroa (80 milj. euroa). 
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Tase ja rahoitusasema
Pitkäaikaiset varat olivat tilikauden päättyessä 646 milj. euroa 

(569 milj. euroa), joista käypään arvoon tulosvaikutteisesti ar-

vostettujen pääomasijoitusten osuus oli 606 milj. euroa (560 

milj. euroa). Pääomasijoitusten määrä kasvoi tilikauden aikana 

46 milj. eurolla. Pääomasijoitukset jakaantuivat tilikauden 

lopussa pääomasijoitusrahastoihin 371 milj. euroa (372 milj. 

euroa) ja suoriin sijoituksiin 235 milj. euroa (189 milj. euroa). 
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Tarkempia tietoja käyvän arvon määrittämisestä on esitet-

ty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Lyhytaikaisiin varoihin 385 milj. euroa (452 milj. euroa) sis-

ältyi käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattuja rahoitusarv-

opapereita 378 milj. euroa (445 milj. euroa). Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattuja rahoitusarvopapereita on kirjattu 

myös pitkäaikaisiin varoihin 25 milj. euroa. (0 milj. euroa.)

Rahoitusarvopapereilla turvataan yhtiön sijoitustoiminnan 
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Maksamattomat sijoitussitoumukset

Konsernitaseen loppusumma oli 1 031 milj. euroa 31.12.2018 

(1 020 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi tilikauden voiton 

55 milj. euroa seurauksena 996 milj. euroon. Konsernin 

omavaraisuusaste oli 96,6 % (95,9 %). Konsernilla ei ollut 

tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa.

jatkuvuus ja maksuvalmius maksamattomiin sijoitussitoumuk-

siin. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat vuoden 2018 

päättyessä 316 milj. euroa (367 milj. euroa). Maksamattomat 

sijoitussitoumukset ovat pääosin pääomasijoitusrahastoille 

annettuja sitoumuksia, joiden keskimääräinen maksuaika on 

yli neljä vuotta. Maksamattomien rahastosijoitussitoumusten 

lisäksi yhtiön vireillä olevien sijoitusohjelmien toteuttamiseen 

on varattu pääomaa 121 milj. euroa. 
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RISKIT JA RISKIENHALLINTA 

Tavoitteena on turvata se, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät 

riskit tunnistetaan ja arvioidaan, että niihin reagoidaan ja 

että niitä hallitaan ja seurataan.

Hallitus vahvistaa yhtiön strategian sekä toimintasu-

unnitelman, joissa määritetään eri sijoitusallokaatioiden 

painotukset ja tavoitteet. Sijoitukset hajautetaan riskien 

pienentämiseksi eri allokaatioluokkiin, eri toimialoille sekä 

myös maantieteellisesti yhtiön yhteiskunnallinen tehtävä 

huomioiden. Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset ja valvoo 

sijoitustoiminnan toteutusta.

Riskienhallinnalla tuetaan yhtiön strategiassa ja toi-

mintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavutta-

mista valvomalla, että otetut riskit ovat oikeassa suhteessa 

riskinkantokykyyn. Riskinkantokykyä hallitaan huolellisella 

sijoitustoiminnan suunnittelulla ja sijoitusten hallinnalla, 

joilla pyritään varmistamaan pääoman tuotolle ja kannat-

tavuudelle asetetut tavoitteet.

Tesin merkittävimmät riskit liittyvät pääomasijoituksiin 

sekä sijoituksiin rahoitusarvopapereihin. Näihin molempiin 

liittyy erilaisia sijoitusriskejä, joita ovat arvostusriskit, mark-

kinariskit, likviditeettiriskit, rahoitusriskit, luottoriskit, valuutta-

riskit, korkoriskit ja muut sijoitusriskit. 

Suoriin elinkeinopoliittista vaikuttavuutta tavoitteleviin 

teollisiin sijoituksiin sisältyy korostunutta liiketoimintariskiä. 

Teolliset suorat sijoitukset edustavat noin kolmannesta koko 

suorien sijoitusportfoliosta ja 10 %:n osuutta koko pääo-

masijoitussalkusta.

Pääomasijoitusten arvo tilikauden lopussa oli yhteensä 

606 milj. euroa. Sijoitukset ovat alttiina edellä mainituille 

riskeille, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa oleellisesti sijo-

itusten tulevaan arvonkehitykseen. Alla olevassa taulukossa 

on esitetty eri suhteellisten arvonmuutosten mahdollisia 

euromääräisiä vaikutuksia pääomasijoitussalkun arvoon. 

Pääomasijoitusten sijoituskohtaisia riskejä hallitaan 

ennakoivalla hankevirran generoinnilla, huolellisella valm-

isteluvaiheen analyysillä, osallistumalla hallinnollisesti 

kohdeyhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen, aktiivisella 

vuorovaikutuksella pääomasijoitusrahastojen hallinnoijien 

suuntaan sekä toimimalla aktiivisesti sijoitusten irtautumis-

vaiheessa.

Rahoitusriskien hallinnalla varmistetaan, että yhtiöllä 

on aina käytettävissään liiketoimintaan (maksamattomiin 

sijoitussitoumuksiin) riittävä rahoitus. Likviditeetin kehitystä 

ja kassavirtoja seurataan jatkuvasti. Uusien sijoitusten valm-

istelussa huomioidaan sijoitusten vaikutus likviditeettiin ja 

rahoitusasemaan. Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista pääosa 

on euromääräistä.

Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään valitulla riski-

tasolla yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman 

mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla turvataan yhtiön 

varojen riittävyys pääomasijoitustoimintaan ja muuhun 

maksuliikenteeseen. Rahoitusarvopaperisijoitukset hajau-

tetaan korkorahastosijoituksiin, osakerahastosijoituksiin ja 

vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Rahoitusarvopapereiden herk-

kyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Raho-

itusarvopaperisijoituksiin liittyvää vastapuoliriskiä pyritään 

hallitsemaan harkitulla yhteistyökumppanien valintamenet-

telyllä.

Tesiin vaikuttavia muita riskejä ovat strategiset riskit, 

operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja maineriskit. Strategisia 

riskejä hallitaan arvioimalla säännöllisesti yhtiön toimintaa 

ja toimintaympäristöä. Toiminnallisia riskejä hallitaan sekä 

toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti että sisäisillä 

ohjeistuksilla, ja niiltä suojaudutaan vakuutuksilla.

Yhtiön sijoitusten (käypä arvo) ja sijoitussitoumusten 

yhteismäärän suhde omaan pääomaan oli vuoden 2018 

päättyessä 93 %. 

Tarkempia tietoja riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty 

konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

PÄÄOMASIJOITUSTEN ARVON MUUTOSTEN VAIKUTUS PÄÄOMASIJOITUSSALKUN (€606M) ARVOON, €M 

Rahastosijoitukset (käypä arvo €370,5m)

Suorat sijoitukset 
(käypä arvo €235m)

0 % -5 % -10 % -15 % -20 %

0 % 0 -19 -37 -56 -74

-10 % -24 -42 -61 -79 -98

-20 % -47 -66 -84 -103 -121

-30 % -71 -89 -108 -126 -145

-40 % -94 -113 -131 -150 -168
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HALLINTO 

Konsernirakenne
Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat FEFSI Management Oy 

(emoyhtiön omistusosuus 100 %), Tesi Fund Management Oy 

(emoyhtiön omistusosuus 100 %), Tesi Industrial Management 

Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %) ja Aker Arctic Technolo-

gy Oy (omistusosuus 66,4 %).

Organisaatio ja toiminnan kehittäminen
Tesin varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.3.2018 hallituksen 

jäseniksi valittiin: hallituksen puheenjohtaja Esa Lager (OTK, 

KTM, s. 1959), Marika af Enehjelm (TkT, KTM, s. 1974), Pauli 

Kariniemi (KTL, s. 1970), Kimmo Jyllilä (KTM, s. 1972), Mika Nie-

melä (VTM, s. 1975), Annamarja Paloheimo (VT, LL.M, s. 1964) 

ja Riitta Tiuraniemi (DI, s. 1962). Hallitus kokoontui vuonna 

2018 yhteensä 15 kertaa ja keskimääräinen läsnäoloprosentti 

kokouksissa oli 95,2 %.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jan Sasse (KTM, s. 

1967). Emoyhtiön palveluksessa työskenteli tilikauden aikana 

keskimäärin 34 henkilöä. Tilikaudella yhtiöön palkattiin neljä 

uutta henkilöä vakituiseen työsuhteeseen. Yhtiön palveluksesta 

erosi yksi henkilö. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 13 

naista ja 23 miestä vakituisessa työsuhteessa. 

Tavoite- ja palautekeskustelut käytiin kaksi kertaa. Keskuste-

lujen avulla strategiset tavoitteet vietiin tiimi- ja henkilötasolle 

ja niiden toteutumista tuettiin ja seurattiin. Tesissä henkilöstön 

sitoutuminen ja motivaatio perustuvat siihen, että työssä 

pääsee käyttämään ja myös kehittämään monipuolisesti omaa 

osaamistaan ja asiantuntemustaan. Vuonna 2018 osaamisen 

kehittämisen painopisteitä ovat olleet mm. itsetuntemus ja 

itsensä johtaminen, tiimidynamiikka sekä projektijohtaminen. 

Henkilöstön motivaatiota ja työtyytyväisyyttä seurataan 

säännöllisten henkilöstötutkimusten avulla. Tutkimuksessa 

kysytään mm. Tesin arvojen toteutumisesta, oman työn ja 

yhteistyön sujuvuudesta, esimiestyöstä ja Tesistä työnantajana. 

Kokonaisindeksi oli noussut vuoden 2017 tasosta.

Tesi noudattaa VNK:n valtionyhtiöitä koskevia palkitsemis-

linjauksia. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 

2018 oli 3,9 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Palkitsemisjärjestelmää 

kehitetään yhtiön tavoitteiden kehittyessä, jotta se tukisi toi-

mintaa tehokkaasti. Palkitsemiskäytännöistä kerrotaan enem-

män yhtiön yritysvastuuraportissa.

Syksyllä 2018 Tesissä käynnistettiin strategiaprojekti, jota 

jatketaan vielä alkuvuonna 2019. Koko organisaatio on osallis-

tunut projektiin erilaisten työpajojen ja selvitystöiden kautta.  

Osakkeet ja osakepääoma
Yhtiöllä on yksi osakelaji ja 41.710 osaketta. Osakepääoma on 

438.992.200 euroa.

Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön (FAS-tilinpäätöksen mukaiset) jakokelpoiset 

voittovarat 31.12.2018 olivat 223.141.002 euroa. Yhtiön 

taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen 

ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa 

yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2018. Yhtiön 

varat suunnataan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä 

pääomasijoitusmarkkinan kehittämistä edistäviin pääomasijo-

ituksiin.



TESIN VUOSIKERTOMUS 2018 37

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN  

JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Tilikauden päättymisen jälkeen Tesi on antanut yhden 

sijoitussitoumuksen myöhemmin julkaistavaan kotimaiseen 

kasvurahastoon sekä osallistunut LeadDeskin onnistunee-

seen listautumisantiin Helsingin First North -pörssilistalle.

 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden viimeisen neljänneksen osittain ristiriitaiset arviot 

globaalitalouden kehittymisestä ja näiden seurauksena 

noussut epävarmuus tulevaisuudesta heijastuvat luonnol-

lisesti myös alkavan vuoden tunnelmiin. Yritysten tuloske-

hitystä luonnehditaan edelleen positiivisena, mutta samalla 

on vaikea arvioida mm. kauppapoliittisten kiistojen ja Brexi-

tin vaikutusta EU-alueella toimiville yrityksille. Korkomarkki-

noiden näkymiin vaikuttaa edelleen kysymys ajankohdasta 

nykyisten historiallisen alhaisten korkotasojen lähtemiselle 

vakiintuneelle nousutrendille. Epävarmuuden lisääntymi-

nen saattaa hidastaa yrityskauppamarkkinaa ostajien ja 

myyjien hintakäsitysten erotessa toisistaan.

Tesi on vuoden 2018 aikana käynnistänyt prosessin 

strategiansa päivittämiseksi ja implementointi tapahtuu 

kevään 2019 aikana. Strategian keskeiset teemat liittyvät 

osaavaan ja vastuulliseen omistajuuteen, yhteiskunnalli-

seen vaikuttavuuteen, näkemyksellisen tiedon tuottami-

seen sekä yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edesau-

ttamiseen. 

Tesin tehtävä on auttaa suomalaisten yritysten kasvua 

ja kansainvälistymistä pääomasijoittamisen keinoin sekä 

kehittää Suomen pääomasijoitusmarkkinaa. Strategian 

tavoitteena on määritellä ne markkinakapeikot, joissa Tesiä 

eniten tarvitaan, ja tunnistaa ja kehittää keinoja, joilla Tesi 

tehokkaimmin ja vaikuttavimmin pystyy vauhdittamaan 

yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Pääomasijoitus-

markkinan kehittäjänä meillä on markkinaa palveleva ja 

täydentävä rooli, jota voimme toteuttaa esim. tuottamalla 

tietoa markkinan hyödynnettäväksi. Sen lisäksi Tesiä ohjaa 

sen yhteiskunnallinen rooli sijoittaa ja omistaa tavalla, joka 

tuottaa taloudellisen tuloksen lisäksi myös muuta vaikut-

tavuutta. Strategiatyön myötä syntyy sekä näkemys siitä, 

miten Tesi parhaiten täyttää tehtävänsä 3 - 4 vuoden ai-

kasyklillä, että visio siitä, miltä pääomasijoitusmarkkina mie-

lestämme näyttää kymmenen vuoden tarkastelujaksolla.    

Tesi panostaa niin kotimaisen kuin kansainvälisen 

sijoittajapohjan laajentamiseen Suomen markkinoille. Näin 

rahastot saavat kerättyä enemmän yksityistä pääomaa ja 

voivat suuremmilla rahastopääomilla rahoittaa kohdeyrityk-

siään pidemmälle. Varainkeruussa on useampia uusia koti-

maisia pääomasijoitusyhtiöitä, joiden hankkeiden uskotaan 

realisoituvan vuoden 2019 aikana.

Nykyisen sijoitusfokuksen mukaista vähemmistösi-

joitustoimintaa jatketaan edellisvuosien tapaan kasvua 

tavoitteleviin pk-yrityksiin sekä teollisiin investointeihin. 

Sijoitusohjelmista kiertotalous säilyy keskeisenä myös 

vuonna 2019.

Läheinen yhteistyö jatkuu yksityisten toimijoiden, EIF:n 

ja EIB:n kanssa EU-rahoituksen kanavoinnissa kotimaisiin 

pääomasijoitusrahastoihin ja kasvuyrityksiin.

Tesillä on, uuteen tilikauteen mentäessä, vahvat resurs-

sit suomalaisten yritysten kasvua edistävään pitkäjänteiseen 

sijoitustoimintaan.
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNIN AVAINLUVUT
IFRS

2018
IFRS
2017

IFRS
2016

IFRS
2015

FAS
2014

Tilikauden tulos, milj. € 54,6 65,7 44,6 86,4 -25,7

Oma pääoma, milj. € 996,0 978,2 912,5 867,9 676,5

Taseen loppusumma, milj. € 1030,5 1020,3 943,0 895,3 694,5

Maksamattomat sitoumukset, milj. € 316,0 367,4 305,5 265,0 256,0

Pääomasijoitusten hankintahinta, milj. € 545,1 496,0 526,2 503,4 528,6

Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset, milj. € 861,1 863,4 831,7 768,4 784,6

Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo, milj. € 605,6 560,1 525,2 459,8 414,2

Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0

Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj.€ 120,8 148,8 164,6 93,0 81,5

Oman pääoman tuotto 5,5 % 6,9 % 5,0 % 11,2 % -4,2 %

Omavaraisuusaste 96,6 % 95,9 % 96,8 % 96,9 % 97,4 %

Kulut per hallinnoitavat pääomasijoitukset 0,8 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %

Henkilöstö keskimäärin 36 32 34 31 31

Tilikauden palkat ja palkkiot, milj.€ 3,9 3,7 3,9 3,6 3,2

Rahastosijoituksia, kpl 87 91 93 91 90

Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 712 660 677 617 544

Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 45 37 36 37 42

Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm 0 0 6 14 22

Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 3 5 4 2 2

Kohdeyhtiöitä yht. 760 702 723 670 610

Avainluvut
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Konsernin laaja tuloslaskelma

EUR TUHATTA LIITETIETO 2018 2017

Pääomasijoitusrahastojen nettovoitot 5 71 717 53 363

Suorien sijoitusten nettovoitot 5 17 947 15 386

Pääomasijoitusten nettovoitot yhteensä 89 664 68 748

Rahoitusarvopapereiden nettovoitot -14 305 18 282

Rahastojen hallinnointituotot 938 372

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä -13 367 18 654

Henkilöstökulut 6 -4 689 -4 470

Poistot ja arvonalentumiset -213 -228

Liiketoiminnan muut kulut 7 -3 649 -2 519

Liikevoitto / -tappio 67 748 80 185

Rahoitustuotot 181 80

Rahoituskulut -250 -209

Voitto / tappio ennen veroja 67 678 80 056

Tuloverot 8 -13 066 -14 387

Tilikauden voitto / tappio 54 613 65 669

Tilikauden laaja tulos yhteensä 54 613 65 669

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 54 613 65 669

TILINPÄÄTÖS
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Konsernitase

EUR TUHATTA LIITETIETO 31.12.2018 31.12.2017

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Pääomasijoitukset

Pääomasijoitusrahastot 4 370 529 371 500

Suorat sijoitukset 4 235 118 188 558

Pääomasijoitukset yhteensä 605 647 560 058

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9 644 817

Laskennalliset verosaamiset 11 14 460 7 672

Rahoitusarvopaperit 4 25 010 0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 645 761 568 547

Lyhytaikaiset varat

Saamiset 2 237 287

Rahoitusarvopaperit 4 378 455 445 289

Rahavarat 4 089 6 198

Lyhytaikaiset varat yhteensä 384 781 451 774

Varat yhteensä 1 030 542 1 020 321

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Oma pääoma

Osakepääoma 438 992 438 992

Ylikurssirahasto 215 855 215 855

Kertyneet voittovarat 286 499 257 638

Tilikauden voitto 54 613 65 669

Oma pääoma yhteensä 995 959 978 155

Velat

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 11 28 092 30 578

Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 092 30 578

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat 10 6 491 11 588

Lyhytaikaiset velat yhteensä 6 491 11 588

Velat yhteensä 34 583 42 166

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 030 542 1 020 321

TILINPÄÄTÖS
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EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

EUR TUHATTA Osakepääoma Ylikurssirahasto
Kertyneet 

voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä

1.1.2017 438 992 215 855 257 638 912 485

Tilikauden voitto 65 669 65 669

Tilikauden laaja tulos 65 669 65 669

Oma pääoma 31.12.2017 438 992 215 855 323 307 978 155

EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

EUR TUHATTA Osakepääoma Ylikurssirahasto
Kertyneet  

voittovarat
Oma pääoma  

yhteensä

1.1.2018 438 992 215 855 323 307 978 155

Tilikauden voitto 54 613 54 613

Tilikauden laaja tulos 54 613 54 613

Osingonjako -36 808 -36 808

Oma pääoma 31.12.2018 438 992 215 855 341 112 995 959

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

TILINPÄÄTÖS
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EUR TUHATTA 2018 2017

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Maksetut pääomakutsut rahastoihin -83 440 -59 399

Saadut kassavirrat rahastoista 155 228 76 997

Maksetut suorat sijoitukset -63 125 -28 798

Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 10 443 41 390

Saadut korot pääomasijoituksista 270 2 047

Saadut osingot pääomasijoituksista 1 306 1 604

Pääomasijoitusten rahavirta yhteensä 20 682 33 841

Maksut rahoitusarvopapereista -132 550 -235 356

Luovutustulot rahoitusarvopapereista 160 121 211 993

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 938 385

Maksut liiketoiminnan kuluista -7 827 -8 204

Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja 41 365 2 660

Maksetut välittömät verot -27 474 -2 216

Liiketoiminnan rahavirta (A) 13 891 443

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 -528

Investointien rahavirta (B) 0 -528

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksetut osingot -16 000 0

Rahoituksen rahavirta (C) -16 000 0

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -2 109 -84

Rahavarat tilikauden alussa 6 198 6 282

Rahavarat tilikauden lopussa 4 089 6 198

Konsernin rahavirtalaskelma

TILINPÄÄTÖS
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YLEISET TIEDOT KONSERNISTA

Suomen Teollisuussijoitus Oy (”Tesi”, ”yhtiö”) on valtion 

pääomasijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on taloudellisen 

tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitusmark-

kinan kehittäminen sekä yritystoiminnan ja talouden kasvun 

edistäminen.

Tesin kotipaikka on Helsinki ja osoite Porkkalankatu 

1, 00180 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on 

saatavissa edellä mainitusta osoitteesta ja internet-osoit-

teesta www.tesi.fi/. Tesin hallitus on hyväksynyt kokoukses-

saan 1.3.2019 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi vielä muuttaa 

tilinpäätöstä.

Tesi sijoittaa suomalaisiin yrityksiin suoraan ja pääomasi-

joitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansain-

välistymiseen, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä 

toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin. 

Tesi on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka 

tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden tekn-

ologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia kasvuyri-

tyksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvointia. Tesi tuo in-

novaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan 

rinnalle pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Keskeinen 

periaate on toimia markkinaehtoisesti yhdessä kotimaisten 

ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla lisätä 

riskinottokykyä sekä rahoituksen, pääomasijoitusosaamisen 

ja verkostojen tarjontaa.

Tesi on tehnyt pääomasijoituksia vuodesta 1995 lähtien 

yhteensä noin miljardilla eurolla. Rahoituksen kohteena on 

tällä hetkellä 769 yritystä suoraan ja välillisesti rahastojen 

kautta. Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on pystytty 

turvaamaan valtion pääomituksilla sekä yhtiön omalla tulo-

rahoituksella. 

Tesin toimintaa säädetään lailla (laki Suomen Teol-

lisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä) ja asetuksella 

(Valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy 

-nimisestä valtionyhtiöstä). Lain mukaan yhtiön elinkeino- ja 

teollisuuspoliittisen tehtävän täyttämiseksi voidaan yksittäi-

sissä sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista suurempi 

riski tai matalampi tuottotavoite. Lain mukaan toiminnan 

tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTA

Tesin konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa 

käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstand-

ardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) 

mukaisesti noudattaen 31.12.2018 voimassa olevia IAS- ja 

IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä 

tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa 

ja sen nojalla annetuissa säännöksissä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn me-

nettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyjä 

standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Tilinpäätöksen liite-

tiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävän 

kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Tilinpäätöksen pääasiallinen arvostamisperusta on käypä 

arvo, sillä lähes kaikki rahoitusvarat arvostetaan käypään 

arvoon. Muut erät arvostetaan hankintamenoon tai jakso-

tettuun hankintamenoon. Tilinpäätöksen luvut esitetään 

euroina, joka on Tesin toimintavaluutta. Luvut on esitetty 

tuhansina euroina, ellei muuta mainita. 

IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen 

edellyttää tiettyjen keskeisten kirjanpidollisten arvioiden 

käyttöä. Lisäksi se edellyttää johdolta harkintaa tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteita sovellettaessa. Tilinpäätöksen laadinnassa 

käytetyt merkittävimmät arviot ja harkinta on esitetty laadin-

taperiaatteiden kohdassa 2. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja 

harkintaan perustuvat ratkaisut.

VUODEN 2018 ALUSTA VOIMAAN TULLEET 

JA MUUTETUT STANDARDIT

Tesi on ottanut käyttöön International Accounting Standards 

Boardin (IASB) julkistamat standardit IFRS 9, Rahoitusinstru-

mentit ja IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, jotka 

tulivat voimaan 1.1.2018 alkaen. Kummankaan standardin 

käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta Tesin konserni-

tilinpäätökseen.

1. Yhteenveto merkittävistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

TILINPÄÄTÖS
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Rahoitusvarat luokitellaan IFRS 9:n mukaisesti seuraaviin 

kategorioihin: jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 

rahoitusvarat, käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 

kautta kirjattavat rahoitusvarat ja käypään arvoon tulosvai-

kutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. Standardi poisti vanhan 

IAS 39 mukaisen luokittelun: eräpäivään asti pidettävät raho-

itusvarat, lainat ja saamiset ja myytävissä olevat sijoitukset. 

Tesin rahoitusvarat luokitellaan pääosin käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin. Uuden stand-

ardin soveltaminen ei siten muuttanut Tesin aikaisemmin 

soveltamaa kirjauskäytäntöä. 

IFRS 9 sisältää uuden rahoitusvarojen arvonalentumista 

koskevan mallin, jonka perusteella kirjataan odotettavis-

sa olevia luottotappioita jaksotettuun hankintamenoon 

ja käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kaut-

ta arvostettavista rahoitusvaroista. Odotettavissa oleva 

luottotappio määritetään historiallisiin luottotappiomääriin 

perustuen ottaen huomioon ennakoivaa informaatiota ja 

saamiskohtaisia arviointeja. Tesin luottoriski liittyy pääasial-

lisesti pääomasijoituksiin ja rahoitusarvopapereihin, jotka 

arvostetaan tilinpäätöksessä käypään arvoon tulosvaikuttei-

sesti. Yhtiön kirjaamat hallinnointituotot eivät sisällä sellaisia 

muuttuvia vastikkeita tai erillisiä suoritevelvoitteita, joihin 

liittyisi luottotappioriskiä, joten Tesillä ei ole rahoitusvaroja, 

joihin sovellettaisiin odotettavissa olevien luottotappioiden 

laskentaa 2018 konsernitilinpäätöksessä. Tarkemmin kon-

sernin altistumista luottoriskille on kuvattu 3. Riskienhallinta 

osuudessa.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen 

asiakassopimuksista kirjaamiseen. Yhteisön tulee kirjata 

myyntituottoja, kun asiakas saa määräysvallan luvattuun 

tuotteeseen tai palveluun siihen määrään, johon yritys 

odottaa olevansa oikeutettu kyseisistä tuotteista tai palvelu-

ista. Lisäksi IFRS 15 on lisännyt tilinpäätöksessä esitettävien 

liitetietojen laajuutta.

Tesin tulovirrat koostuvat pääosin pääomasijoitusrahas-

toista ja suorista pääomasijoituksista saatavista realisoitu-

neista ja realisoitumattomista käyvän arvon muutoksista ja 

suorien sijoitusten korko- ja osinkotuotoista. Nämä eivät 

kuulu IFRS 15:sta soveltamisalaan, joten uuden standardin 

soveltamisella ei ole ollut vaikutusta Tesin konsernitilin-

päätökseen.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 

LAATIMISPERIAATTEET

Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräys-

valta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena 

yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oike-

utettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan 

tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa. 

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen 

siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, 

ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysval-

ta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, 

velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako 

eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. 

SIJOITUSYHTEISÖN LAADINTAPERIAATE

Tesin johto on todennut, että Tesi täyttää IFRS 10 Kon-

sernitilinpäätös -standardin mukaisen sijoitusyhteisön 

määritelmän. Näin ollen Tesi kirjaa määräysvallassaan olevat 

sijoituskohteet käypään arvoon tulosvaikutteisesti, luku-

un ottamatta operatiivisia tytäryrityksiä, jotka harjoittavat 

sijoittamiseen liittyviä toimintoja tai tuottavat sijoitusten 

hallinnointipalveluja, elleivät kyseiset tytäryritykset itse täytä 

sijoitusyhteisön kriteerejä. 

Toisin sanoen konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä 

tytäryrityksiä ovat yhtiöt, jotka tuottavat rahastojen hallinnoin-

tipalveluja ja joiden katsotaan olevan emoyrityksen liiketo-

iminnan jatke. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia 

sijoitusyhteisöjä ovat tytäryritykset, joiden kautta Tesi tekee 

omat sijoituksensa. Konsernin tytäryritykset ja niiden käsittely 

konsernitilinpäätöksessä on esitetty liitetiedossa 15.

Tesi kirjaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti myös sellai-

set sijoituskohteet, joissa sillä on huomattava vaikutusvalta. 

ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT

Valuuttamääräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluu-

tan määräisiksi tapahtumapäivän valuuttakursseilla. Syn-

tyneet kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoituksen 

kurssierot esitetään nettomääräisinä rahoitustuotoissa ja 

-kuluissa.

RAHOITUSVARAT

RAHOITUSVAROJEN KIRJAAMINEN 

JA ARVOSTAMINEN

Tesin rahoitusvarat muodostuvat pääomasijoituksista, 

rahoitusarvopapereista sekä rahavaroista. Rahoitusvarat on 

luokiteltu konsernin rahoitusvarojen hallinnoinnissa noudat-

taman liiketoimintamallin mukaisesti ja sopimusperusteisten 

rahavirtaominaisuuksien perusteella ryhmiin, jotka määräävät 

niiden arvostusperusteet. Rahoitusvarat on luokiteltu käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, 

käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta arvostettaviin 

ja jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin. Raportointih-

etkellä konsernilla on ainoastaan käypään arvoon tulosvaiku-

tteisesti kirjattavia rahoitusvaroja. Kaikki rahoitusvarojen ostot 

ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivänä. 

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet ra-

havirtoihin ovat lakanneet tai ne on siirretty toiselle osapu-

olelle niin, että riskit ja edut ovat siirtyneet.  
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IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

IFRS 9 sisältää uudistetun ohjeistuksen rahoitusvarojen 

luokitteluun ja arvostamiseen sekä uuden, odotettavissa 

oleviin luottotappioihin perustuvan mallin rahoitusvarojen 

arvonalentumisen arviointiin ja uudet yleisen suojauslasken-

nan vaatimukset. IFRS 9:n käyttöönotto laajensi rahoitusin-

strumenteista esitettävien liitetietojen määrää.

KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI 

KIRJATTAVAT RAHOITUSVARAT

Pääomasijoitukset ja rahoitusarvopaperit luokitellaan alku-

peräisen kirjaamisen yhteydessä nimenomaisesti käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi, 

koska Tesi hallinnoi niitä, ja niiden tuloksellisuutta seur-

ataan käypään arvoon perustuen (”käyvän arvon option” 

soveltaminen). Pääomasijoitukset ovat pääasiassa pitkäai-

kaisia sijoituksia, jolloin ne esitetään taseessa pitkäaikaisissa 

varoissa. Rahoitusarvopaperit ovat pääasiassa sijoituksia 

korko- ja osakerahastoihin, jotka esitetään niiden luonteen ja 

käyttötarkoituksen vuoksi lyhytaikaisissa varoissa.

Rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon. 

Transaktiomenot kirjataan suoraan kuluksi. Alkuperäisen 

kirjaamisen jälkeen rahoitusvarat arvostetaan käypään 

arvoon jokaisena raportointipäivänä, ja käyvän arvon sekä 

realisoituneet että realisoitumattomat muutokset kirjataan 

tilikauden tulokseen sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat 

syntyneet. Pääomasijoitusten käyvän arvon nettomuutokset 

esitetään tuloslaskelman ”Pääomasijoitusten nettovoitoissa” 

ja rahoitusarvopapereiden käyvän arvon muutokset es-

itetään rivillä ”Rahoitusarvopapereiden nettovoitot”. Kaikki 

korko- ja osinkotuotot sisältyvät käyvän arvon nettomuutok-

seen. Käyvän arvon määritysperusteet on esitetty liitetiedos-

sa 4. Käyvän arvon määrittäminen.

RAHAVARAT

Rahavarat sisältävät käteisen rahan ja vaadittaessa maksettavat 

pankkitalletukset. 

RAHOITUSVELAT

Tesillä on vähäisiä määriä lyhytaikaisia rahoitusvelkoja 

(ostovelat), jotka luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon 

arvostettaviksi. Rahoitusvelat esitetään taseessa lyhytaikaisina 

velkoina, jos ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa raportointi-

kauden päättymispäivästä.

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat koneista ja 

kalustosta sekä vuokrahuoneistojen perusparannusmenoista 

ja ne arvostetaan taseessa alkuperäiseen hankintamenoon 

vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvon-

alentumistappioilla. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

poistetaan tasapoistoin niiden arvioidun taloudellisen vaiku-

tusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat hyödyk-

eryhmittäin ovat seuraavat:

• Koneet ja kalusto 3-5 vuotta

• Vuokrahuoneiston perusparannusmenot 5-10   

 vuotta

Aineettomiin hyödykkeisiin luetaan aineettomat oikeudet, 

joita ovat tietokoneohjelmistot. Aineettomat hyödykkeet, joilla 

on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan alkuperäiseen 

hankintahintaan vähennettynä kertyneillä poistoilla. Aineet-

tomat hyödykkeet poistetaan tasapoiston niiden taloudellisen 

vaikutusajan kuluessa. Tietokoneohjelmistojen arvioitu taloud-

ellinen vaikutusaika on viisi vuotta.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon alentuminen

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, 

onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentun-

ut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä 

kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio 

kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin 

siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio 

kirjataan tulosvaikutteisesti.

SAAMISET

Saamiset koostuvat pääasiassa kulujaksotuksista ja muista 

siirtosaamisista.

VUOKRASOPIMUKSET

Vuokrasopimukset luokitellaan sopimushetkellä joko rahoi-

tusleasingsopimukseksi tai muuksi vuokrasopimukseksi sen 

perusteella siirtyvätkö omistamiselle ominaiset riskit ja edut 

olennaisilta osin.

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otettujen hyödykkei-

den omistamiseen liittyvistä riskeistä ja eduista olennainen 

osa siirtyy vuokralle ottajalle, luokitellaan rahoitusleasingsop-

imuksiksi.

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otetun hyödykkeen 

omistamiseen liittyvistä riskeistä olennainen osa säilyy 

vuokralle antajalla, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi ja 

ne sisältyvät vuokralle antajan taseeseen. Muiden vuokra-

sopimusten perusteella suoritettavat maksut kirjataan tulo-

slaskelmaan tasaerinä vuokrakuluiksi vuokra-ajan kuluessa.

Tesin vuokrasopimukset on luokiteltu muiksi vuokrasop-

imuksiksi. 
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TYÖSUHDE-ETUUKSISTA JOHTUVAT MENOT

Tesin eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi järjeste-

lyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä yhtiö suorittaa julkisesti 

tai yksityisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksiin maksuja, 

jotka ovat pakollisia ja sopimuksiin perustuvia. Tesillä ei ole 

näiden suoritusten lisäksi muita maksuvelvoitteita. Suoritetut 

maksut kirjataan henkilöstökuluiksi, kun ne erääntyvät mak-

settaviksi. Etukäteen suoritetut maksut merkitään varoiksi 

taseeseen siltä osin kuin ne ovat saatavissa takaisin palau-

tuksina tai tulevien maksujen vähennyksinä.

Koko yhtiön henkilökunta kuuluu vuosipalkkiojärjest-

elmän piiriin. Vuosittainen palkkio määräytyy sekä yhtiö 

tason että yksilöllisen suorituksen perusteella. Hallitus 

asettaa tavoitteet etukäteen ja arvioi jälkikäteen tavoitteiden 

saavuttamistason.

TULOVEROT 

Tuloslaskelman verokulu sisältää sekä kauden verotettavaan 

tuloon perustuvan veron että laskennallisen veron. Kauden 

verotettavaan tuloon perustuvat verot lasketaan niiden 

verolakien perusteella, jotka on tilinpäätöspäivään mennessä 

säädetty tai käytännössä hyväksytty. Veroa oikaistaan mah-

dollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennalliset verot kirjataan omaisuuserien ja velkojen 

verotuksellisten arvojen ja niiden tilinpäätöksen mukaisten 

kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista. Laskennalliset 

verot määritetään niiden verokantojen (ja -lakien) perus-

teella, jotka on säädetty tai käytännössä hyväksytty tilin-

päätöspäivään mennessä ja joita odotetaan sovellettavan, 

kun kyseinen laskennallinen verosaaminen realisoituu tai 

laskennallinen verovelka suoritetaan.

Laskennallisia verosaamisia kirjataan vain siihen määrään 

asti kuin on todennäköistä, että käytettävissä on verotettavaa 

tuloa, jota vastaan väliaikaiset erot pystytään hyödyntämään. 

Laskennallisia verosaamisia tarkastellaan vuosittain suht-

eessa konsernin kykyyn kerryttää tulevaisuudessa riittävästi 

verotettavaa tuloa. Laskennalliset verovelat kirjataan täyteen 

määräänsä.

TULEVILLA TILIKAUSILLA SOVELLETTAVAT 

UUDET JA MUUTETUT STANDARDIT

Tesi ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia 

uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa 

ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantu-

lopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin 

tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan 

tilikauden alusta lukien.

IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen 

jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa IAS 17 

standardiin sisältyvän nykyisen ohjeistuksen. IFRS 16 standar-

di edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkit-

semistä taseeseen vuokrasopimusvelan sekä siihen liittyvänä 

käyttöoikeusomaisuuseränä. Taseeseen merkitsemisestä 

on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 

12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan 

enintään noin USD 5.000 olevia hyödykkeitä. Tesi soveltaa 

jälkimmäistä helpotusta. 

Tesin vuokravastuut olivat 31.12.2018 yhteensä noin 

1,6 miljoonaa euroa. Näistä uuden standardin kriteerit 

täyttävät vuokrasopimukset tullaan kirjaamaan taseeseen 

vuokranmaksuvelvoitteeksi ja vastaavaksi omaisuuseräksi. 

Vuokranmaksuvelvoitteen ja vastaavan omaisuuserän määrä 

siirtymähetkellä on alustavasti 1,5 miljoonaa euroa. Näiden 

vuokrasopimusten maksettavat vuokrat esitetään vuokran-

maksuvelvoitteen vähennyksenä ja velvoitteesta aiheutu-

vana korkomenona. Omaisuuseristä kirjataan poistot niiden 

taloudellisena vaikutusaikana. Vaikutukset näkyvät muiden 

liiketoiminnan kulujen vähennyksenä ja poistojen kasvuna. 

Edellä mainitut kirjaukset kasvattavat myös rahavirtalaskel-

massa esitettävää liiketoiminnan rahavirtaa, koska vuokrien 

maksut tullaan vuokravelvoitteen vähennyksen osalta esit-

tämään rahoituksen rahavirrassa.  

IFRIC 23 Tuloverokäsittelyä koskeva epävarmuus 

(sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 

IFRIC tulkinta täydentää IAS 12:n Tuloverot vaatimuksia 

täsmentämällä, kuinka epävarmuuden vaikutus otetaan 

huomioon tuloverojen kirjanpitokäsittelyssä. Tulkinnalla ei 

odoteta olevan vaikutusta Tesin konsernitilinpäätökseen.

Muilla standardimuutoksilla ei ole vaikutusta Tesin kon-

sernitilinpäätökseen.
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Tilinpäätöksen laadinta kansainvälisen tilinpäätöskäytän-

nön (IFRS) mukaan edellyttää johdon tekevän arvioita ja 

oletuksia, jotka vaikuttavat konsernitilinpäätöksessä ja sen 

liitetiedoissa raportoituihin eriin. Toteutumat voivat poike-

ta näistä arvioista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa 

sovellettaessa tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Johdon 

arviot ja oletukset perustuvat historialliseen kokemukseen ja 

tulevaisuuden ennusteisiin, joita arvioidaan jatkuvasti.

SIJOITUSYHTEISÖPOIKKEUKSEN SOVELTAMINEN

Tesin johto on todennut, että Tesi on IFRS 10:ssä määritelty 

sijoitusyhteisö, koska se täyttää sijoitusyhteisön kriteerit. 

Tesin liiketoiminnallinen tarkoitus on yksinomaan sijoit-

taminen sijoituspääoman arvon nousun ja sijoitustuottojen 

hankkimiseksi. Vaikka Tesin toiminnan tavoitteena on myös 

yritystoiminnan kehittäminen ja tukeminen Suomessa, tätä 

tavoitetta toteutetaan ainoastaan pääomasijoituksen keinoin, 

jolloin Tesin taloudellinen tuotto tulee pääoman arvon-

noususta ja muista sijoitustuotoista. Pääomasijoitusrahas-

toissa on jo rahastojen luonteen ja elinkaarimallin perusteel-

la irtautumissuunnitelma sijoituksille. Myös jokaiselle suoralle 

sijoitukselle on olemassa dokumentoitu irtautumisstrategia. 

Johto seuraa sijoitusten kehitystä käypiin arvoihin perustuen, 

ja sijoitusten käyvät arvot määritetään vähintään puolivuos-

ittain. Johto on lisäksi arvioinut, että seuraavat ominaispiir-

teet tukevat Tesin luokittelemista sijoitusyhteisöksi: Sillä 

on useampi kuin yksi sijoitus ja sen omistusosuudet ovat 

muodoltaan oman pääoman ehtoisia. Tavallisesti sijoitusy-

hteisöllä on useampi kuin yksi sijoittaja. Tesin pääasiallisena 

sijoittajana toimii valtio edustaen laajemman sijoittajary-

hmän intressejä. Lisäksi Tesin hallinnoimissa rahastoissa on 

sijoittajina työeläkeyhteisöjä. Työeläkeyhteisöt eivät kuulu 

Tesin lähipiiriin, mikä on myös yksi sijoitusyhteisön omi-

naispiirre.  

KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMINEN

Keskeisin tilinpäätöksen osatekijä, joka sisältää arvioihin ja 

oletuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä, on pääomasijoitusten 

käyvän arvon määrittäminen. Epälikvidien pääomasijoi-

tusten arvonmääritykseen ja arvojen pysyvyyteen liittyvän 

epävarmuuden vuoksi pääomasijoitusten käyvät arvot eivät 

välttämättä kuvaa sitä hintaa, joka sijoituksista saataisiin ne 

realisoitaessa. Pääomasijoitusten käyvistä arvoista kerrotaan 

tarkemmin liitetiedossa 4. Käyvän arvon määrittäminen.

TULOVEROT  

Laskennallinen verosaaminen ja -velka kirjataan taseen 

kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välisistä väliaikaisista 

eroista. Merkittävimmät väliaikaiset erot liittyvät pääomasi-

joitusten ja rahoitusarvopapereiden käyvän arvon ja niiden 

verotuksellisen arvon väliseen eroon. Muita väliaikaisia eroja 

aiheutuu mm. vahvistetuista tappioista, joiden osalta arvi-

oidaan niiden hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuudessa 

syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Arvioinnissa käytettyi-

hin tulevaisuutta koskeviin oletuksiin sisältyy epävarmuutta 

mm. sijoitusten irtautumisarvojen ja niiden ajoittumisen 

sekä lopullisten vero vaikutuksen osalta. Lisätietoja on esitet-

ty liitteessä 8. Tuloverot ja liitteessä 12. Laskennalliset verot.

2. Keskeiset kirjanpidolliset arviot 
ja harkintaan perustuvat ratkaisut
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EUR MILJOONAA 31.12.2018 % 31.12.2017 %

Pääomasijoitusrahastot 371 37 % 372 37 %

Venture capital 177 17 % 162 16 %

Myöhemmän vaiheen 122 12 % 147 15 %

Rahastojen rahastot 72 7 % 62 6 %

Suorat sijoitukset 235 23 % 189 19 %

Venture capital 82 8 % 55 5 %

Myöhemmän vaiheen 154 15 % 134 13 %

Rahoitusarvopaperit 403 40 % 445 44 %

Korkorahastot 227 22 % 299 30 %

Osakerahastot 100 10 % 110 11 %

Muut sijoitukset 76 8 % 36 4 %

Rahavarat 4 0 % 6 1 %

Yhteensä 1013 100 % 1012 100 %

3. Riskienhallinta

RAHOITUS- JA RAHAVAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN JAKAUMAT

YLEISTÄ JA RISKIEN OSA-ALUEET

Yhtiöllä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka, 

joka määrittää riskienhallinnan periaatteet, riskienmäärittelyt 

ja -luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot sekä seuran-

ta- ja raportointikäytännöt. Riskienhallinnan tehtävänä on 

varmistaa, että yhtiössä kannetut riskit ovat oikeassa mit-

tasuhteessa riskinkantokykyyn nähden. Altistumista riskeille 

hallitaan huolellisella sijoitustoiminnan suunnittelulla ja 

sijoitusten hallinnalla. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata 

se, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja 

arvioidaan, että niihin reagoidaan ja että niitä hallitaan ja 

seurataan. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan yhtiön 

strategiassa ja toimintasuunnitelmassa kannattavuudelle 

asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiön strategian sekä toi-

mintasuunnitelman, joissa määritetään eri sijoitusallo-

kaatioluokkien tavoitteet. Sijoitukset hajautetaan riskien 

pienentämiseksi eri allokaatioluokkiin, eri toimialoille, kohd-

eyritysten eri kehitysvaiheisiin, aikaperusteisesti sekä myös 

maantieteellisesti erityisesti rahoitusarvopaperisijoitusten 

osalta. Operatiivinen johto vastaa sijoitusten valmistelusta 

ja toteutuksesta. Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset ja 

valvoo sijoitustoiminnan toteutusta.

Tesin merkittävimmät riskit liittyvät pääomasijoituksiin 

sekä sijoituksiin rahoitusarvopapereihin. Näihin molempiin 

liittyy erilaisia sijoitusriskejä, joita ovat: pääomasijoitusten 

yritysriskit, maksuvalmiusriskit, markkinariskit ja luottoriskit. 

Yhtiön tilinpäätöksen oikeellisuuden kannalta merkittävin 

epävarmuustekijä on eri sijoitusriskien huomioiminen pääo-

masijoitusten arvostuksissa (arvostusriski). Pääomasijoitusten 

käypien arvojen määrittämisen prosessi on kuvattu erikseen 

liitetiedossa 4. Käyvän arvon määrittäminen. Alla on lisäksi 

esitetty taulukko yhtiön sijoitusportfolion allokaatiojakau-

masta käyvin arvoin 31.12.2018 ja 31.12.2017.
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Tesiin vaikuttavia muita riskejä ovat strategiset riskit, oper-

atiiviset riskit, vahinkoriskit ja maineriskit. Strategisia riskejä 

hallitaan arvioimalla säännöllisesti yhtiön toimintaa suht-

eessa toimintaympäristöön ja eri sidosryhmien odotuk-

siin. Toiminnallisia riskejä hallitaan sekä toimimalla hyvän 

hallintotavan mukaisesti että sisäisillä ohjeistuksilla, ja niiltä 

suojaudutaan vakuutuksilla.

PÄÄOMASIJOITUSTEN YRITYSRISKI  

Yhtiön pääomasijoitukset, olivat ne toteutettu pääomasi-

joitusrahastojen kautta tai suorina sijoituksina, kohdistuvat 

pääosin noteeraamattomiin alku- ja kasvuvaiheen yrityksi-

in. Näiden pienten ja keskisuurten kohdeyritysten arvonke-

hitykseen vaikuttaa useasti yrityskohtaiset riskit enemmän 

kuin yleinen markkinariski, jota on kuvattu jäljempänä.

Alkuvaiheen, ns. venture capital -allokaatioon kuuluvien 

kohdeyritysten liiketoiminta on tyypillisesti vielä kassavir-

tanegatiivista. Nämä alkuvaiheen yritykset tavoittelevat 

yleensä uusiin innovaatioihin ja/tai uusiin ansaintamallei-

hin pohjautuvaa voimakasta kansainvälistä kasvua pääo-

masijoittajien tuoman riskirahoituksen mahdollistamana. 

Korkean riskiprofiilin venture capital -sijoittamiselle on 

ominaista, etteivät kaikki alkuvaiheen kohdeyritykset me-

nesty esimerkiksi teknologia-, liiketoimintamalli-, strategia-, 

kaupallistamis-, kilpailijakenttä-, avainhenkilö- tai jatkoraho-

itusriskien toteutuessa.

Myöhemmän kasvuvaiheen allokaatioon kuuluvat 

yritykset ovat yleensä saavuttaneet positiivisen kannat-

tavuuden ja niissä em. venture-vaiheen riskit ovat tyypillis-

esti madaltuneet. Pääomasijoittajien arvonluontiin tähtäävä 

aktiivinen omistajuus kuitenkin selvästi nostaa näiden 

yritysten liiketoiminnan kasvustrategioiden tavoitetasoa 

esimerkiksi voimakkaamman kansainvälistymisen, yritys-

järjestelyjen, uusien investointien tai harkitun velkavivun 

hyödyntämisen kautta, lisäten näin yritysten kokonaisrisk-

iprofiilia. Lisäksi makrotaloudellisen toimintaympäristön 

kehityksellä on keskimäärin suorempi vaikutus kypsemmän 

vaiheen yritysten liiketoimintaan. 

Yritysriskeihin kuuluu myös Tesin kanssasijoittajia 

koskeva vastapuoliriski, jolla tarkoitetaan yksityisiin kanssas-

ijoittajiin liittyviä epävarmuustekijöitä esimerkiksi kohd-

eyhtiöiden jatkorahoitustilanteissa. Tämän kanssasijoittaj-

ariskin hallinnan merkitys korostuu Tesin toimintamallissa, 

jossa toimitaan aina yhdessä yksityisten kanssasijoittajien 

kanssa, siten että yksittäisessä rahoitustilanteessa yksityisen 

pääoman osuus rahoituksesta on vähintään puolet.

Tesi hallitsee pääomasijoitustensa sijoituskohtaisia 

riskejä ennakoivalla hankevirran generoinnilla, huolellisella 

valmisteluvaiheen analyysillä, selektiivisellä sijoituskohteid-

en ja kanssasijoittajien valinnalla, sijoitusten monitoroinnil-

la, aktiivisella vuorovaikutuksella pääomasijoitusrahastojen 

hallinnoijien suuntaan, osallistumalla hallinnollisesti suorien 

kohdeyritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä to-

imimalla aktiivisesti sijoitusten irtautumisvaiheessa.

MAKSUVALMIUSRISKI

Maksuvalmiusriskin hallinnalla varmistetaan, että yhtiöllä on 

aina käytettävissään pääomasijoitustoimintaansa (mak-

samattomiin sitoumuksiin) riittävä rahoitus. Likviditeetin, 

rahoitusarvopapereiden ja pääomasijoitusten kassavirtojen 

kehitystä seurataan jatkuvasti. Uusien sijoitusten valm-

istelussa huomioidaan sijoitusten vaikutus likviditeettiin 

ja rahoitusasemaan. Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista 

pääosa on euromääräistä.

Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään valitulla 

riskitasolla yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitel-

man mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla turvataan 

yhtiön varojen riittävyys pääomasijoitustoimintaan ja 

muuhun maksuliikenteeseen. Operatiivinen johto vastaa 

sijoitustoiminnasta voimassa olevan sijoitussuunnitelman 

rajoissa.

Rahoitusarvopaperisijoitukset hajautetaan pääosin 

korkorahastosijoituksiin sekä myös osakerahastosijoituksiin 

ja rahamarkkinoille. Rahoitusarvopapereiden herkkyyt-

tä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Pääosa 

rahoitusarvopapereiden sijoitustoiminnasta on ulkoistettu 

täyden valtakirjan mandaateilla Finanssivalvonnan valvom-

ille varainhoitajille. Rahoitusarvopaperisijoituksiin liittyvää 

vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyö-

kumppanien valintamenettelyllä. 

31.12.2018 yhtiön rahavarojen ja rahoitusarvopaperei-

den käypä arvo oli 407,6 miljoonaa euroa (451,5 miljoo-

naa euroa) ja maksattomat sijoitussitoumukset olivat 

suuruudeltaan 316,4 miljoonaa euroa (367,4 miljoonaa 

euroa). Maksamattomat sijoitussitoumukset ovat pääosin 

pääomasijoitusrahastoille annettuja sitoumuksia, joiden 

keskimääräinen maksuaika on yli neljä vuotta. Tämän lisäksi 

yhtiöllä on käynnissä strategisia sijoitusohjelmia. Näihin 

sijoitusohjelmiin oli 31.12.2018 jäljellä yhteensä 121,1 mil-

joonaa euroa maksamatonta pääomaa.
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MARKKINARISKI

Markkinariskillä tarkoitetaan yleisten markkinaheilahtelu-

jen (kuten osake-, korko- ja valuuttamarkkina-heilahtelut) 

vaikutusta sijoitusten arvoon ja niiden kehitykseen. Yhtiön 

rahoitusarvoperipohjaisten sijoitusten suoran markkinar-

iskeille altistumisen lisäksi yleiset markkinamuutokset voivat 

vaikuttaa myös epäsuorasti yhtiön pääomasijoitusallokaa-

tion suorien kohdeyritysten ja rahastojen käypiin arvoihin.

Markkinariskejä rajoitetaan hajauttamalla sijoitukset eri 

allokaatioihin (eri markkinariskikategorioihin) koskien sekä 

yhtiön rahoitusarvopaperi- että pääomasijoituksia. Lisäksi 

yleisten suhdannevaihtelujen tasoittamiseksi pääomasi-

joituksissa aikaperusteinen hajautus, ei-syklisten kohdey-

htiöiden hankinta, liian aggressiivisten velkarakenteiden 

välttäminen ja kohdeyhtiöiden jatkuva kehittäminen ovat 

tärkeitä riskienhallinnan keinoja.

Korkosijoitukset, joiden käypä arvo oli yhteensä 227 mil-

joonaa euroa per 31.12.2018, muodostavat valtaosan yhtiön 

403 miljoonaa euron arvoisesta rahoitusarvopaperisalkusta. 

Korkosijoituksiin kohdistuva markkinariski koostuu mark-

kinakorkojen yleisiin muutoksiin liittyvästä korkoriskistä sekä 

luottoriskiä omaavien korkosijoitusten luottoriskimarginaalin 

vaihtelusta (spread-riski). Yhtiön korkosijoitussalkun lasken-

nallinen painotettu duraatio oli 3 vuotta per 31.12.2018 ja 

yleisen korkotason nousu hypoteettisesti yhdellä prosentti-

yksiköllä laskisi yhtiön korkosijoitusten käypää arvoa arviolta 

7 miljoonalla eurolla. 

Rahoitusarvopapereihin sisältyvien osakesijoitusten 

käypä arvo oli 100 miljoonaa euroa per 31.12.2018. Kaikkien 

osakesijoitusten hintojen 10 %:n lasku pienentäisi täten 10 

miljoonaa euroa osakesijoitusten arvoa. 

Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista pääosa on eu-

romääräistä. Yhtiö ei suojaa valuuttariskejään. 

Taulukossa on esitetty pääomasijoitusten, rahoitusarvo-

papereiden ja rahavarojen jakautuminen valuutoittain sekä 

valuuttariskin herkkyysanalyysi 10 %:n valuutan muutokselle 

euroa vastaan. Herkkyysanalyysin tarkastelussa on huo-

mioitava, että pääomasijoitusrahastojen valuuttamääräiset 

käyvät arvot on esitetty euroissa rahastojen raportointi-

valuutan mukaisina. Niiden perusteella on laskettu valuut-

takurssin muutoksen suora tulosvaikutus olettaen kaikkien 

muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Rahastot 

voivat tehdä myös muita kuin rahaston raportointivaluutan 

määräisiä sijoituksia. Lisäksi valuuttakurssien muutokset 

voivat vaikuttaa myös rahastosijoitusten käypään arvoon 

valuuttakurssien vaikuttaessa kohdeyhtiöiden tuloksiin ja 

arvostuksiin.

Edellisten lisäksi yhtiön valuuttariskien tarkastelussa on 

huomioitava yhtiön valuuttamääräiset maksamattomat sijoi-

tussitoumukset pääomasijoitusrahastoihin.

31.12.2018
EUR MILJOONAA

EURO 
 M€

USD  
M€

SEK 
 M€

DKK  
M€

NOK  
M€

GBP  
M€

MUUT 
 M€

YHT.  
M€

Pääomasijoitusrahastot 304 33 28 4 0 1 371

Rahoitusarvopaperit ja rahavarat 320 41 4 1 2 6 34 408

Suorat sijoitukset 231 3 234

Yhteensä 855 74 32 5 2 6 37 1 012

Herkkyysanalyysi 
10 % valuuttakurssimuutoksen 
vaikutus tulokseen 7 3 0 0 1 3 14

Maksamattomat sitoumukset 
pääomasijoitusrahastoihin 275 8 27 0 0 6 315
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LUOTTORISKI

Yhtiön tavoitteena on hallita luottoriskiä seuraamalla aktiiv-

isesti tuotto/riski -suhteen kehittymistä, sekä varmistamaan 

säännöllisellä raportoinnilla, että riskienhallintapolitiikkaa 

noudatetaan.

Yhtiön pääomasijoitusten luottoriski liittyy pääasiallisesti 

sellaisiin suoriin kohdeyrityssijoituksiin, jotka on toteutettu 

velkainstrumenteilla. Tyypillisesti nämä ovat kiinteäkorkoi-

sia välirahoitusinstrumentteja. Suorien pääomasijoitusten 

velkainstrumenttien käypä arvo oli 36 miljoonaa euroa per 

31.12.2018, mikä vastaa noin 5 % kaikkien pääomasijoitusten 

käyvästä arvosta.

Yhtiön tavoitteena on hallita edellä mainittujen luottorisk-

ien tuotto/riski -suhdetta aktiivisella sijoitusten monitoroin-

nilla sekä osallistumalla hallinnollisesti suorien kohdeyritysten 

liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtiön riskeistä raportoidaan 

säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle. 

Rahoitusarvopaperien luottoriski kohdistuu julkisesti 

noteerattujen korkorahastojen sijoituksiin mm. valtioiden ja 

yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjoihin. 

Yhtiön tavoitteena on hallita rahoitusarvopapereiden 

luottoriskiä sijoittamalla hyvin hajautettuihin korkorahas-

tosalkkuihin, jolloin yksittäisiin valtioihin, toimialoihin tai 

yrityksiin kohdistuva suora luottoriski on varsin vähäinen. 

Rahoitusarvopapereiden omaisuudenhoito on ulkoistet-

tu omaisuudenhoitajille, joiden suorituskykyä arvioidaan 

kuukausittain. Omaisuudenhoitosopimukset kilpailutetaan 

säännöllisesti.

PÄÄOMAN HALLINTA JA 

SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT  

Yhtiö on rahoitettu oman pääoman ehtoisesti ja yhtiöllä ei 

ole määrämuotoista osingonjakopolitiikkaa. Myöskään yhtiön 

pääomasijoitusrahastoissa ei käytetä rahastotasolla velkavi-

pua mutta osassa yhtiön pääomasijoitusten kohdeyritysten 

rahoitusrakenteissa käytetään vierasta pääomaa. Yhtiöön ei 

kohdistu erityisiä vakavaraisuusvaatimuksia, mutta yhtiö on 

sisäisesti asettanut riskirajat koskien pääomasijoitussalkun 

kokonaiskoon ja oman pääoman suhdetta sekä myös maksa-

mattomien sitoumusten ja likvidien varojen suhdetta.

Yhtiön lakisääteinen tavoite on olla liiketaloudellisesti 

kannattava pitkällä aikavälillä huomioiden yhtiölle asetetut 

elinkeinopoliittiset tavoitteet. Alla olevassa taulukossa on 

esitetty yhtiön pääomasijoitusten ja rahoitusarvopaperisijo-

itusten vuotuiset veroja ja toiminnan kuluja edeltävät tuotot 

eli käypien arvojen muutokset tilikausilta 2013 – 2018. Yhtiön 

pääomasijoitustoiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä, minkä 

vuoksi yhtiön taloudellista tuloksellisuutta on perustelluinta 

arvioida pidemmällä aikavälillä.

TESIN SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT ENNEN VEROJA JA YHTIÖN KULUJA 2013–2018 
(TUOTTO = KÄYPIEN ARVOJEN MUUTOKSET)

ALLOKAATIO / TILIKAUSI 2013* 2014 2015 2016 2017 2018
Yhteensä 

2013–2018

Pääomasijoituksien tuotto (M€) -9 -40 109 46 69 90 264

Rahoitusarvopaperien tuotto (M€) 11 14 6 17 18 -14 53

Yhteensä (M€) 2 -25 115 63 87 75 317

Pääomasijoituksien tuotto (%)** -2,2 % -9,5 % 24,9 % 9,3 % 12,7 % 15,4 % 8,1 %

Rahoitusarvopaperien tuotto (%)** 5,4 % 6,4 % 1,9 % 4,1 % 4,2 % -3,3 % 2,4 %

Yhteensä 0,3 % -3,9 % 14,9 % 6,9 % 9,0 % 7,4 % 5,7 %

Valtion sijoitukset yhtiön omaan pääomaan olivat vuoden 2018 lopussa 654,8 miljoonaa. euroa. Konsernin oma pääoma oli 

vuoden 2018 lopussa 996 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2018 tulos mukaan lukien 

olivat 341,1 miljoonaa euroa.
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4. Käyvän arvon määrittäminen

PÄÄOMASIJOITUSTEN KÄYVÄN ARVON 

MÄÄRITTÄMISEN PERUSTEET

Yhtiön pääomasijoitusten käyvän arvon määrittely perustuu 

toimialan käytännön mukaisesti International Private Equity 

and Venture Capital Valuation Guidelines -suositukseen (IP-

EVG). Tyypillisesti epälikvidien pääomasijoitusten luonteesta 

johtuen sijoitusten käypien arvojen määrittäminen edellyt-

tää Tesin johdolta harkintaa ja arvioiden käyttöä.

IPEVG:n perusperiaatteen mukaisesti käypä arvo kuvas-

taa sellaista hintaa, joka saataisiin arvostuspäivänä toteutu-

vassa tavanomaisessa liiketoimessa toimivilla markkinoilla 

toisistaan riippumattomien, hypoteettisten osapuolten 

välillä. Käypä arvo ei siis vastaa sellaista kauppahintaa, 

joka saataisiin ns. pakkomyynti-tilanteessa. Käyvän arvon 

määrityksessä käytetään joko yhtä parhaiten soveltuvaa 

arvonmääritysmenetelmää tai useita toisiaan täydentäviä 

toimialalla yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä. Yhtiö kiinnit-

tää arvonmäärityksissä erityistä huomiota kohdeyritysten 

arvioituun tulevaan kannattavuuskehitykseen ja liiketoimin-

nan riskeihin etenkin yritysten rahoitustilanteiden osalta.

PÄÄOMARAHASTOSIJOITUKSET

Yhtiön pääomarahastosijoitusten eli rahasto-osuuksien 

käyvät arvot perustuvat lähtökohtaisesti viimeisiin käytet-

tävissä oleviin rahastojen hallinnoijien raportoimiin arvoihin 

(ns. net asset value tai NAV). Hallinnoijat johtavat osuuk-

sien arvot rahaston kohdeyrityssijoituksille määrittämilleen 

IPEVG:n mukaisista käyvistä arvoista lisättynä / vähennettynä 

rahaston muilla varoilla / veloilla. Rahasto-osuuksien käyp-

ien arvojen määrityksessä ei huomioida osuuksiin liittyviä 

maksamattomia rahastositoumuksia, joihin yhtiö on muiden 

rahastojen sijoittajien lailla juridisesti sitoutunut.

Rahasto-osuudet ovat tyypillisesti epälikvidimpiä 

rahoitusinstrumentteja kuin suorat pääomasijoitukset. 

Yhtiön perussijoitusstrategiana ei ole käydä kauppaa rahas-

to-osuuksilla niitä myymällä tai ostamalla kesken rahasto-

jen toimintakauden.

Rahasto-osuuksien arvostuksissa voidaan poiketa hal-

linnoijien raportoimista luvuista, mikäli hallinnoijien rapor-

toiman käyvän arvon ei arvioida heijastavan sijoituksen 

todellista käypää arvoa tai raportoitu käypä arvo kohdis-

tuu eri ajankohtaan. Hallinnoijan ilmoittamasta käyvästä 

arvosta poikkeaminen perustuu aina yhtiön omaan käyvän 

arvon testaamiseen. Käyvän arvon testaaminen teh-

dään aina niissä rahastoissa, jotka yhtiö on luokitellut itse 

määrittämälleen riskilistalle. Riskilistalle luokitellaan sellaiset 

rahastot, joiden sijoitustoiminnan kehitys ei ole tehdyssä 

riskitarkastelussa vastannut alkuperäistä ja joiden sijoitusto-

iminnan tulosten arvioidaan jäävän merkittävästi aiemmin 

asetetuista tavoitteista.

SUORAT PÄÄOMASIJOITUKSET

Yhtiön suorien pääomasijoitusten käypien arvojen määrit-

tämisessä käytetään kohdeyritysten vaihtelevista koko-

naistilanteista riippuen joko yhtä parhaiten soveltuvaa 

arvonmääritysmenetelmää tai useita toisiaan täydentäviä 

menetelmiä. Käytetyt menetelmät ovat IPEVG:n mukaisia 

kuten esimerkiksi lähiaikoina toteutuneiden kohdeyritysten 

omien instrumenttien transaktiot, verrokkiyhtiöiden arvos-

tuskertoimet tai diskontatut kassavirrat. Sekä menetelmäva-

linnat että niiden avulla tehtävä varsinainen arvonmäärit-

ystyö edellyttää yhtiön johdolta huomattavaa arvioiden ja 

harkinnan käyttöä.

Yhtiön velkainstrumenttisijoitusten käyvät arvot arvi-

oidaan tyypillisesti kohdeyritysten liiketoiminnan arvon 

(velaton arvo, ns. enterprise value) tarkastelunäkökulman 

kautta, sillä yhtiön pääomasijoituksissa velkainstrumentit 

kytkeytyvät usein erottamattomana osana kohdeyritysten 

rahoituskokonaisuuksiin yhtiön osakeinstrumenttisijoitus-

ten kanssa.

TILINPÄÄTÖS



TESIN VUOSIKERTOMUS 2018 53

PÄÄOMASIJOITUSTEN KÄYVÄN ARVON 

MÄÄRITTÄMISEN PROSESSI

Yhtiön pääomasijoitusten käyvät arvot määrittävät niistä 

vastaavat sijoitustiimit. Tämän jälkeen sijoitustiimien laatimat 

arvostusehdotukset arvioidaan sijoitustiimeistä erillisessä 

riskienhallintafunktiossa ennen arvostusten eteenpäin 

viemistä yhtiön johtoryhmän hyväksyttäväksi. Johtoryhmän 

jälkeen arvostukset etenevät hallituksen tarkastusvaliokun-

nan käsittelyn kautta hallituksen hyväksyttäväksi.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON 

ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA

Tesin pääomasijoituksiin sisältyy vähäinen määrä noteer-

attuja osakesijoituksia. Rahoitusarvopapereiksi luokitellut 

sijoitusrahastosijoitukset ovat myös noteerattuja; niiden 

markkinahinta on havainnoitavissa ja rahastoyksiköillä on 

aktiiviset jälkimarkkinat. Kaikkien muiden osake-, velka- ja 

pääomasijoitusrahastosijoitusten arvot määritellään arvon-

määritysmalleilla, joissa käytetään merkittävissä määrin 

yhtiön omia, ei-havainnoitavissa olevia syöttötietoja. 

IFRS 13 määrittää käyvän arvon hierarkian, ja sen tasot 

seuraavasti:

•  Tason 1 syöttötiedot ovat täysin samanlaisille varoille 

tai veloille noteerattuja (oikaisemattomia) hintoja toimi-

villa markkinoilla, joille yhteisöllä on pääsy arvostus-

päivänä.

•  Tason 2 syöttötiedot ovat syöttötietoja, jotka ovat mui-

ta kuin tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja ja jotka 

ovat havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko 

suoraan tai epäsuorasti.

•  Tason 3 syöttötiedot ovat syöttötietoja, jotka eivät ole 

havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle.

Käypien arvojen hierarkiassa korkeimman sijan saavat 

toimivilla markkinoilla täysin samanlaisille varoille tai veloille 

noteeratut (oikaisemattomat) hinnat (tason 1 syöttötiedot), 

ja alimman sijan saavat muut kuin havainnoitavissa olevat 

syöttötiedot (tason 3 syöttötiedot). Toimivilla markkinoil-

la noteerattu hinta antaa luotettavinta näyttöä käyvästä 

arvosta, ja sitä on pääsääntöisesti käytettävä käyvän arvon 

määrittämiseen oikaisemattomana aina, kun se on saatavilla.

Silloin, kun omaisuuserän tai velan käyvän arvon määrit-

tämisessä käytettävä syöttötiedot ovat käypien arvojen 

hierarkian eri tasoilla, erä luokitellaan kokonaisuudessaan 

samalle käypien arvojen hierarkian tasolle kuin alimmalla 

tasolla oleva syöttötieto, joka on merkittävä koko arvon-

määrityksen kannalta. 
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Alla olevissa taulukoissa on eritelty rahoitusvarojen käypään arvoon arvostamisen hierarkia

Sijoitusten sisältöä on selostettu tarkemmin kohdassa 3. Riskienhallinta

1000 euroa TASO 1 TASO 2 TASO 3 YHTEENSÄ

2018

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 176 830 176 830

Myöhemmän vaiheen 121 624 121 624

Rahastojen rahastot 72 075 72 075

Suorat sijoitukset 

Venture capital 81 581 81 581

Myöhemmän vaiheen 1 457 152 080 153 537

Rahoitusarvopaperit

Korkorahastot 227 448 227 448

Osakerahastot 99 625 99 625

Muut sijoitukset 76 393 76 393

Yhteensä 404 922 0 604 190 1 009 112

Suorat sijoitukset koostuvat osakesijoituksista 200 miljoonaa euroa ja velkasijoituksista 37 miljoonaa euroa

1000 EUROA TASO 1 TASO 2 TASO 3 YHTEENSÄ

2017

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 162 453 162 453

Myöhemmän vaiheen 147 164 147 164

Rahastojen rahastot 61 883 61 883

Suorat sijoitukset 

Venture capital 54 750 54 750

Myöhemmän vaiheen 5 399 128 408 133 807

Rahoitusarvopaperit

Korkorahastot 299 479 299 479

Osakerahastot 109 876 109 876

Muut sijoitukset 35 935 35 935

Yhteensä 450 689 0 554 659 1 005 347

Suorat sijoitukset koostuvat osakesijoituksista 160,7 miljoonaa euroa ja velkasijoituksista 27,8 miljoonaa euroa
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Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset:

1000 EUROA 1.1.

Tuloslaskelmaan 
kirjatut  voitot ja 
tappiot yhteensä Lisäykset Vähennykset 31.12.2018

SIJOITUSLUOKKA

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 162 453 35 596 29 683 -50 902 176 830

Myöhemmän vaiheen 147 164 29 524 37 686 -92 749 121 624

Rahastojen rahastot 61 883 6 598 15 755 -12 161 72 075

Suorat sijoitukset 

Venture capital 54 750 9 701 24 345 -7 216 81 581

Myöhemmän vaiheen 128 408 9 072 38 933 -24 333 152 080

Yhteensä 554 659 90 491 146 401 -187 361 604 190

Tuloslaskelman pääomasijoitusten nettovoittoihin kirjatut realisoitumattomien 
voittojen ja tappioiden muutos kauden lopussa olevista tason 3 varoista: -7 183

1000 EUROA 1.1.

Tuloslaskelmaan 
kirjatut  voitot ja 
tappiot yhteensä Lisäykset Vähennykset 31.12.2017

SIJOITUSLUOKKA

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 140 888 26 995 23 705 -29 135 162 453

Myöhemmän vaiheen 141 478 21 407 25 975 -41 697 147 164

Rahastojen rahastot 53 370 4 960 9 719 -6 166 61 883

Suorat sijoitukset 

Venture capital 53 761 5 970 20 061 -25 043 54 750

Myöhemmän vaiheen 128 417 6 310 8 736 -15 054 128 408

Yhteensä 517 914 65 642 88 197 -117 094 554 659

Tuloslaskelman pääomasijoitusten nettovoittoihin kirjatut realisoitumattomien 
voittojen ja tappioiden muutos kauden lopussa olevista tason 3 varoista: 24 014
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Tason 3 rahoitusvarojen herkkyysanalyysi

* Yhtiön pääomasijoitusrahastojen arvon testaamiset johtivat kokonaisuutena nettomääräisesti 5 miljoonaa euroa  alhaisempaan käypään arvoon per 31.12.2018 verrattuna 
kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden raportoimiin arvoihin.     

** Painotettujen EV-arvostuskertoimien laskennassa on huomioitu vaikutus vain niistä kohdeyhtiöistä, joille kertoimien käyttö arvostusmittarina on perusteltua. Esimerkiksi 
venture capital -sijoitusluokassa ei ole huomioitu hyvin vähäisen liikevaihdon omaavia kohdeyhtiöitä ja myöhemmän vaiheen -luokassa negatiivisen käyttökatteen kohdey-
htiöitä. 

Huom! EV = Enterprise Value = kohdeyhtiön liiketoiminnan velaton arvo; EBITDA = käyttökate    
     
      

     

SIJOITUSLUOKKA

Käypä arvo 
31.12.2018  

EUR tuhatta Arvostusmalli

Ei-havaittavissa 
olevat syöttö- tai 

implisiittiset  
arvostustiedot

Käytetyt syöttö-  
tai implisiittiset  
arvostustiedot  

(painotettu  
keskiarvo)

Muutos  
arvostukseen,  

mikäli  
syöttötieto  

muuttuu +/- 20%

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 176 830

Käypä arvo

Kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden 
raportoimat arvot +/- yhtiön omien 

 arvojen testaamisten lopputuloksena 
tekemät poikkeamat*

35 366

Myöhemmän vaiheen 121 624 24 325

Rahastojen rahastot 72 075 14 415

Suorat sijoitukset 

Venture capital 81 581 Transaktiot  
kohdeyhtiön  

instrumenteilla  
/ Verrokkiryhmä

Arvostus- 
kertoimet**

EV/Liikevaihto 
2018 (4,3x)

15 528

Myöhemmän vaiheen 152 080
EV/EBITDA 
2018 (8,1x)

24 272

SIJOITUSLUOKKA

Käypä arvo  
31.12.2017  

EUR tuhatta Arvostusmalli

Ei-havaittavissa 
olevat syöttö- tai 

implisiittiset  
arvostustiedot

Käytetyt syöttö-  
tai implisiittiset  
arvostustiedot  

(painotettu  
keskiarvo)

Muutos  
arvostukseen,  

mikäli  
syöttötieto  

muuttuu +/- 20%

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 162 453

Käypä arvo

Kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden 
raportoimat arvot +/- yhtiön omien 

 arvojen testaamisten lopputuloksena 
tekemät poikkeamat*

32 491

Myöhemmän vaiheen 147 164 29 433

Rahastojen rahastot 61 883 12 377

Suorat sijoitukset 

Venture capital 54 750 Transaktiot  
kohdeyhtiön  

instrumenteilla  
/ Verrokkiryhmä

Arvostus- 
kertoimet**

EV/Liikevaihto 
2017 (3,4x)

10 950

Myöhemmän vaiheen 128 408
EV/EBITDA 
2017 (7,9x)

25 682

TILINPÄÄTÖS



TESIN VUOSIKERTOMUS 2018 57

YHTIÖ KOTIPAIKKA OMISTUSOSUUS %
ALKUPERÄINETN  

SIJOITUSSITOUMUS EUR

Aboa Venture II Ky Turku 14,0 % 1 345 503

Aboa Venture III Ky Turku 30,8 % 3 500 000

Alder II AB Ruotsi 10,9 % 9 731 887

Armada Mezzanine Fund II Ky Helsinki 11,5 % 5 000 000

Armada Mezzanine Fund III Ky Helsinki 11,4 % 10 000 000

Armada Mezzanine Fund IV Ky Helsinki 4,9 % 5 000 000

Atomico IV (Guernsey), L.P. Guernsey 5,4 % 6 626 612

Balderton Capital V, L.P. Delaware USA 3,1 % 6 831 892

Balderton Capital VI, S.L.P. Luxemburg 2,3 % 7 448 300

CapMan Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 3,4 % 10 000 000

CapMan Buyout VIII Fund A L.P. Guernsey 2,8 % 10 000 000

CapMan Buyout X Fund B Ky Helsinki 13,9 % 10 000 000

CapMan Equity VII A L.P. Guernsey 6,4 % 10 000 000

CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky Helsinki 3,5 % 3 000 000

CapMan Life Science IV Fund L.P. Guernsey 18,5 % 10 000 000

CapMan Mezzanine V Fund FCP-SIF Luxemburg 15,8 % 15 000 000

CapMan Technology Fund 2007 L.P. Guernsey 10,3 % 10 000 000

Conor Technology Fund I Ky Espoo 40,0 % 8 000 000

Conor Technology Fund II Ky Espoo 20,0 % 10 000 000

Creandum II LP Guernsey 10,4 % 5 000 277

Creandum III LP Guernsey 5,6 % 7 500 000

Creandum IV, L.P. Guernsey 4,4 % 8 000 000

DN Capital - Global Venture Capital III LP Jersey 2,1 % 3 000 000

Environmental Technologies Fund 3, L.P. Yhdistynyt kuningaskunta 3,9 % 5 547 235

EQT Ventures (No. 1) SCSp Luxemburg 1,8 % 7 500 000

Finnmezzanine Rahasto III A Ky Helsinki 9,9 % 10 000 000

Folmer Equity Fund II Ky Helsinki 16,1 % 10 000 000

Holtron Capital Fund II Ky Helsinki 29,5 % 2 000 000

Industri Kapital 2000 Limited Partnership VII Jersey 5,7 % 10 000 000

Intera Fund I Ky Helsinki 8,0 % 10 000 000

Intera Fund III Ky Helsinki 8,0 % 20 000 000

Inveni Life Sciences Fund I Ky Helsinki 33,7 % 10 000 000

Inventure Fund II Ky Helsinki 11,5 % 8 000 000

Inventure Fund III Ky Helsinki 8,6 % 10 000 000

Inventure Fund Ky Helsinki 24,2 % 9 850 000

IPR.VC Fund II Ky * * 10 000 000

Juuri Rahasto I Ky Helsinki 6,1 % 5 000 000

Kasvurahastojen Rahasto II Ky Helsinki 46,2 % 60 000 000

4.1 PÄÄOMASIJOITUSRAHASTOT 
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YHTIÖ KOTIPAIKKA OMISTUSOSUUS %
ALKUPERÄINEN  

SIJOITUSSITOUMUS EUR

Kasvurahastojen Rahasto III Ky Helsinki 40,0 % 60 000 000

Kasvurahastojen Rahasto Ky Helsinki 40,0 % 54 000 000

Life Sciences Partners 6 C.V. Alankomaat 1,7 % 5 000 000

Life Sciences Partners III B.V. Alankomaat 13,8 % 10 000 000

Life Sciences Partners IV B.V. Alankomaat 21,8 % 10 000 000

Life Sciences Partners V C.V. Alankomaat 2,0 % 5 000 000

Lifeline Ventures Fund I Ky Helsinki 10,4 % 3 000 000

Lifeline Ventures Fund III Ky Helsinki 17,5 % 10 000 000

LSP Health Economics Fund 2 C.V. Alankomaat 5,5 % 10 000 000

MAKI.VC Fund I Ky Helsinki 12,5 % 10 000 000

MB Equity Fund IV Ky Helsinki 3,9 % 10 000 000

MB Equity Fund Ky Helsinki 17,4 % 2 522 819

MB Equity Fund V Ky Helsinki 6,3 % 15 000 000

Midinvest Fund II Ky Jyväskylä 25,6 % 15 000 000

Midinvest Fund PH I Ky Lahti 25,0 % 3 000 000

Midinvest Fund II Ky Jyväskylä 25,6 % 15 000 000

Midinvest Fund PH I Ky Lahti 25,0 % 3 000 000

* Perusteilla oleva pääomasijoitusrahasto

MVM IV LP Yhdistynyt kuningaskunta 3,4 % 6 627 198

Nest Capital 2015 Fund Ky Helsinki 10,0 % 10 000 000

NEXIT Infocom 2000 Fund LP Guernsey 6,1 % 3 333 333

Nexit Infocom II L.P. Guernsey 17,7 % 15 000 000

Northzone VI L.P. Jersey 5,8 % 7 500 000

Northzone VII L.P. Jersey 3,0 % 7 500 000

Northzone VIII L.P. Jersey 2,9 % 10 000 000

Open Ocean Fund 2015 Ky Espoo 6,3 % 5 000 000

Open Ocean Fund Three Ky Espoo 11,2 % 5 000 000

Open Ocean Opportunity Fund I Ky Helsinki 12,8 % 3 000 000

Power Fund I Ky Vaasa 29,6 % 5 000 000

Power Fund II Ky Vaasa 23,9 % 15 000 000

Power Fund III Ky Vaasa 13,0 % 10 000 000

Saari I Ky Helsinki 26,2 % 11 000 000

Sentica Buyout III Ky Helsinki 13,0 % 15 000 000

Sentica Buyout IV Ky Helsinki 8,0 % 10 000 000

Sentica Buyout V Ky Helsinki 8,1 % 15 000 000

Sentica Kasvurahasto II Ky Helsinki 23,7 % 10 000 000

Sponsor Fund III Ky Helsinki 5,7 % 10 000 000

Sponsor Fund IV Ky Helsinki 5,0 % 10 000 000

Sunstone Technology Ventures II K/S Tanska 7,5 % 7 044 897
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Osa KPA 2:9 §:n 1 momentin tiedoista (rahastojen tilinpäätöstiedot) on jätetty KPA 2:9 §:n 3 momentin peusteella esittämättä.       

YHTIÖ KOTIPAIKKA OMISTUSOSUUS %
ALKUPERÄINEN 

SIJOITUSSITOUMUS EUR

Vaaka Partners Buyout Fund II Ky Helsinki 6,7 % 10 000 000

Vaaka Partners Buyout Fund III Ky Helsinki 5,3 % 12 000 000

Vaaka Partners Buyout I Ky Helsinki 19,7 % 10 000 000

Wedeco Fund IV Ky Vaasa 45,3 % 5 000 000

Vendep Capital Fund II Ky Helsinki 20,9 % 7 500 000

Verdane Capital IX (E) AB Ruotsi 5,7 % 9 797 657

Verdane Capital VII K/S Tanska 7,2 % 9 963 317

Verdane Capital VIII K/S Tanska 3,0 % 6 860 750

Verdane Capital X (E) AB Ruotsi 4,4 % 4 787 209

Verdane Edda (E) AB Ruotsi 11,5 % 10 015 624

Verdane NVP II SPV K/S Tanska 8,5 % 10 000 000

Verso Fund II Ky Helsinki 9,9 % 5 000 000

VisionPlus Fund I Ky Helsinki 9,9 % 5 000 000

882 334 509
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KOHDEYHTIÖN NIMI OMISTUSOSUUS %

3 Step IT Group Oy 7,1 %

Aidon Oy 17,3 %

Aker Arctic Technology Oy * 66,4 %

BC Platforms AG 13,7 %

BCBM Holding Oy 22,7 %

BMH Technology Oy 24,8 %

Bookit Oy 2,2 %

Boost NewCo Oy (SuperPark) 12,9 %

Coronaria Oy 6,6 %

Den Group Oy 10,0 %

Dispelix Oy 7,0 %

Enevo Oy 23,4 %

Forenom Group Oy 15,5 %

GRK Infra Oy 9,0 %

ICEYE Oy 7,5 %

Kaiku Health Oy 13,4 %

KotiCap Oy (Renoa Group Oy) 12,5 %

Kotkamills Group Oyj * 9,3 %

Lamor Corporation Ab 10,1 %

LeadDesk Oy 4,1 %

MariaDB Corporation Ab 5,3 %

Mekitec Oy 30,4 %

MetGen Oy 15,7 %

M-Files Oy 12,8 %

Midaxo Oy 20,4 %

MultiTaction Oy 33,2 %

NewIcon Oy 9,1 %

Nosto Solutions Oy 5,7 %

Onbone Oy 7,3 %

Optomed Oy 8,9 %

Oura Health Oy 6,3 %

Partnera Glass Recycling Oy (Uusioaines) 30,0 %

Pesmel Oy 4,9 %

Profit Holding Oy 30,1 %

Rauma Marine Constructions Oy * 20,5 %

Stella Care Oy 18,5 %

Suomen VAKA-palvelut I Oy (Touhula) 3,6 %

Suomen VAKA-palvelut II Oy (Touhula) -

Thirdpresence Oy 11,0 %

Unisport-Saltex Group Oy 11,2 %

Ursviken Group Oy 24,6 %

4.2  SUORAT SIJOITUKSET
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* Omistus Tesi Industrial Management Oy:n kautta.

KOHDEYHTIÖN NIMI OMISTUSOSUUS %

Vaadin Oy 20,8 %

Valmet Automotive Oy 37,0 %

Verto Analytics Oy 12,1 %

Vexve Holding Oy -

Viafin Service Oyj 7,9 %

Viria Oyj 5,1 %

Zervant Oy 9,4 %

Zsar Oy 6,9 %
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1000 EUROA 2018 2017

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 35 596 26 995

Myöhemmän vaiheen 29 524 21 407

Rahastojen rahastot 6 598 4 960

Suorat pääomasijoitukset

Venture capital 9 701 4 254

Myöhemmän vaiheen 8 246 11 132

Yhteensä 89 664 68 748

Pääomasijoitusten nettovoitot koostuvat käyvän arvon muutoksista:

Realisoituneet 96 848 43 010

Realisoitumattomat -7 183 25 738

Yhteensä 89 664 68 748

5. Pääomasijoitusten nettovoitot 

Pääomasijoitusten nettovoitot koostuvat realisoituneista ja realisoitumattomista käyvän arvon muutoksista sisältäen myös suorien sijoitusten korko- ja osinkotuotot.

TILINPÄÄTÖS



TESIN VUOSIKERTOMUS 2018 63

7. Liiketoiminnan muut kulut 

1000 EUROA 2018 2017

Palkat ja palkkiot 3 891 3 662

Eläkekulut 676 684

Muut henkilösivukulut 122 124

Yhteensä 4 689 4 470

Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä tilikauden aikana keskimäärin 36 32

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1133 1 191

Yhteensä 1 133 1 191

Toimitusjohtaja

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 294 315

Yhteensä 294 315

Palkkiot hallituksen jäsenille 137 132

6. Henkilöstökulut

Toimitusjohtajan ja muiden emoyhtiön johtoryhmän 

jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä palkkio-

järjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmään 

kuului toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin viisi henkilöä 

tilikauden aikana. Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojär-

jestelmän piiriin tilikauden 2018 aikana.  

Toimitusjohtajan eläkejärjestely on työeläkelainsäädännön 

mukainen. Toimitusjohtajalla on 6 kuukauden irtisanomisai-

ka, jonka lisäksi henkilö on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa 

vastaavaan korvaukseen tietyin ehdoin.

1000 EUROA 2018 2017

Muut henkilöstökulut 557 494

Toimitilakulut 417 195

Matka-ja edustuskulut 168 144

Ulkopuoliset palvelut 1 659 676

Muut kulut 848 1 011

Yhteensä 3 649 2 520
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1000 EUROA 2018 2017

Tilintarkastuspalkkiot 43 24

Veroneuvonta 3 3

Muut kulut 33 0

Yhteensä 78 27

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajan palkkioita toimeksiantoryhmittäin:

8. Tuloverot

1000 EUROA 2018 2017

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -22 604 -12 089

Aiempia tilikausia koskevat verot 264 0

Laskennalliset verot *)

Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot 9 274 -2 297

Tulovero tuloslaskelmassa -13 066 -14 387

*) Laskennallisten verojen tarkempi erittely liitetiedossa 12

Verokulun ja kotimaan 20 %:n verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma

1000 EUROA 2018 2017

Tulos ennen veroja 67 678 80 056

Verot laskettuna kotimaan verokannalla -13 536 -16 011

Verovapaat tuotot 391 1 472

Vähennyskelvottomat kulut -65 -2

Pääomasijoitusrahastojen nettotuottojen ja verotettavan tulon ero -119 60

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 0 94

Aiempia tilikausia koskevat verot 264 0

Verot tuloslaskelmassa -13 066 -14 387

9. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
   

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo 

31.12.2018 oli 643,9 tuhatta euroa (2017: 816,6 tuhatta euroa). 

Tilikauden 2018 aikana ei ole tehty hankintoja. Suunnitelman 

mukaiset poistot vuodelta 2018 olivat 212,6 tuhatta euroa 

(2017: 227,6 tuhatta euroa).
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10. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

11. Lyhytaikaiset velat

1000 EUROA Osakepääoma (kpl) Osakepääoma Ylikurssirahasto Yhteensä

1.1.2017 41 710 438 992 215 855 654 848

31.12.2017 41 710 438 992 215 855 654 848

31.12.2018 41 710 438 992 215 855 654 848

1000 EUROA 2018 2017

Ostovelat 285 240

Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset 1 483 1 358

Verovelat 4 535 9 873

Muut 189 117

Yhteensä 6 491 11 588

Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä on yksi osakelaji ja jokai-

sella osakkeella on oikeus osinkoon. Kukin osake oikeuttaa 

yhteen ääneen yhtiökokouksessa.  Osakkeella ei ole nimellis-

arvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu 

täysimääräisesti.

OSAKEPÄÄOMA JA YLIKURSSIRAHASTO

Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan osakepääomaan. 

Ylikurssirahastoon kirjataan osakkeiden vasta-arvon ylittävät 

suoritukset.      
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1000 EUROA 2018 2017

Vuoden kuluessa 367 311

1-5 vuoden kuluessa 1 337 1 613

Myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua 0 0

Yhteensä 1 704 1 924

Jäljellä olevat sijoitussitoumukset

1000 EUROA 2018 2017

Pääomasijoitusrahastot 314 988 357 265

Kohdeyritykset 1 410 10 166

Yhteensä 316 398 367 431

13. Vastuusitoumukset     
     

Ei purettavissa olevien vuokrasopimusten mukaiset vähimmäisvuokrat ovat seuraavat:

1000 EUROA

Pääomasijoitus- 
rahastojen käyvän 
arvon muutokset

Suorien  
sijoitusten 

käyvän arvon 
muutokset

Rahoitus- 
arvopapereiden 

käyvän arvon 
muutokset Muut erät Yhteensä

Laskennalliset verosaamiset

1.1.2017 1 994 4 910 259 79 7 241

Merkitty tuloslaskelmaan -638 1 324 -184 -71 431

31.12.2017 1 356 6 234 75 8 7 672

Merkitty tuloslaskelmaan 276 4 324 2 188 0 6 788

31.12.2018 1 631 10 558 2 263 8 14 460

12. Laskennalliset verot

1000 EUROA

Pääomasijoitus- 
rahastojen 

käyvän arvon 
muutokset

Suorien 
sijoitusten 

käyvän arvon 
muutokset

Rahoitus- 
arvopapereiden 

käyvän arvon 
muutokset Yhteensä

Laskennalliset verovelat

1.1.2017 14 179 10 047 3 624 27 849

Merkitty tuloslaskelmaan 3 583 -396 -459 2 729

31.12.2017 17 761 9 651 3 165 30 578

Merkitty tuloslaskelmaan -3 537 3 744 -2 693 -2 486

31.12.2018 14 224 13 395 473 28 092
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15. Tytäryritykset      
     

Emoyritys ja yritykset joissa konsernilla on määräysvalta 31.12.2018 on esitetty seuraavassa taulukossa:   
 

Tilikauden päättymisen jälkeen Tesi on antanut yhden 

sijoitussitoumuksen myöhemmin julkaistavaan kotimaiseen 

kasvurahastoon sekä osallistunut LeadDesk Oy:n antiin.

1) Purettu tilikauden aikana.
2) Jäänmurtajien ja muiden arktisten alueiden laivojen suunnitteluun ja tekniseen konsultointiin erikoistunut yhtiö

16. Tilikauden jälkeiset tapahtumat  

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, sen tytäryritykset. 

Lähipiiriin luetaan myös hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja 

ja muu johtoryhmä sekä heidän läheiset perheen jäsen-

et. 

Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöstökulut liite-

tiedossa 6. Henkilöstökulut. 

 

14. Lähipiiri 

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet:

Suomen Teollisuussijoitus Oy on veloittanut neuvonan-

topalkkiota Tesi Fund Management Oy:ltä 543,7 tuhatta euroa 

vuonna 2018 (2017: 319,4 tuhatta euroa) ja FEFSI Manage-

ment Oy:ltä 300,5 tuhatta euroa (2017: 0 euroa). Suomen 

Teollisuussijoitus Oy:llä ei ole 31.12.2018 (2017:  

1 667 tuhatta euroa) sijoitussitoumuksia Tesi Industrial  

Management Oy:lle. 

EMOYRITYS
Rekisteröinti- 
maa

Liiketoiminnan 
luonne

Emo-yrityksen 
omistusosuus 
(%)

Konsernin 
omistus- 
osuus (%)

Käsittely  
konsernitilin- 
päätöksessä

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomi
Pääomasijoitus-
toiminta

TYTÄRYRITYKSET

Start Fund Management Oy Suomi 1) 100 % 100 % Konsolidoidaan

Tesi Fund Management Oy Suomi Hallinnointiyhtiö 100 % 100 % Konsolidoidaan

FEFSI Management Oy Suomi Hallinnointiyhtiö 100 % 100 % Konsolidoidaan

Tesi Industrial Management Oy Suomi
Pääomasijoitus-
toiminta

100 % 100 %
Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti

Aker Arctic Technology Oy Suomi 2) 66,4 % 66,4 %
Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti

Aker Arctic Canada Inc Kanada 2) 66,4 %
Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti

Aker Arctic Technology LLC Venäjä 2) 66,4 %
Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti
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LAUSUNTO

Olemme tilintarkastaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 

(y-tunnus 1007806-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-

31.12.2018. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan 

tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, 

rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto 

merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä 

emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja 

liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että 

•  konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kon-

sernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tu-

loksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,

•  tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 

koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 

vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-

tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintar-

kastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkem-

min kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 

tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä 

ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien 

eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorit-

tamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut 

näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 

tilintarkastusevidenssiä. 

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA 

TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimis-

esta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän 

kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-

päätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös 

antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 

tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 

täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 

vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne 

katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa 

ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laaties-

saan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 

jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 

seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 

tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. 

Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, 

paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta 

lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä 

niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET 

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus si-

itä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-

sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 

antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se 

ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintar-

kastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä 

tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 

yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan 

taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 

perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 

kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme 

ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. 

Lisäksi: 

•  Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai 

virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel-

lisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näi-

hin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 

hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen 

maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusev-

idenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 

olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suure-

mpi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen 

Tilintarkastuskertomus
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virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi 

liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 

esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 

taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

•  Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta rel-

evantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnit-

telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintar-

kastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 

että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai 

konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

•  Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaat-

teiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-

janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 

kohtuullisuutta.

•  Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimi-

tusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perust-

uen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme 

hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 

johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 

olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 

antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai kon-

sernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme 

on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 

kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huo-

miota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettävi-

in tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 

riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 

perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 

mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset 

tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 

ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimint-

aansa.

•  Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä es-

itettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 

rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen 

perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 

antaa oikean ja riittävän kuvan.

•  Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 

tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai 

liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta 

pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilin-

päätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen 

ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme 

tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 

tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 

merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mah-

dolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 

tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 

Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä 

koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilin-

päätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 

arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa 

tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 

tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olen-

naisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, 

onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 

säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker-

tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellet-

tavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella 

johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen 

virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei 

ole tämän asian suhteen raportoitavaa.   

Helsingissä 1. maaliskuuta 2019
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