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Tulevaisuus tehdään tai siihen ajaudutaan

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

MAAILMAN tulee olla vuonna 2030 parempi kuin 
tänään. Tesissä uskomme, että tulevaisuuteen joko 
ajaudutaan tai se tehdään. Haluamme suomalai-
sen osaamisen, sisun ja luovan hulluuden tuottavan 
kapellimestarien ja NHL-pelaajien lisäksi ratkaisuja 
globaaleihin haasteisiin. Näitä syntyy yrityksissä: 
meriä puhdistamalla, syöpähoitoja tehostamalla tai 
tietotekniikan elinkaarta pidentämällä.

Tesi kehittää pääomasijoitusmarkkinaa, jotta 
suomalaisilla yrityksillä on riittävästi rahaa ja kykyä 
nousta uuteen kokoluokkaan. Tuemme yritysten 
kasvua ja kansainvälistymistä, ja edistämme osaavaa 
omistamista. Yritykset ovat keskeisiä toimijoita, kun 
globaaleja ongelmia ratkaistaan kestävällä tavalla. 
Siksi koko yhteiskunta hyötyy siitä, mitä yritykset 
ja niitä rahoittava pääomasijoitusmarkkina saavat 
aikaiseksi. Koska vain vastuulliset yritykset kykenevät 
luomaan kestävää kasvua, yritysten sparraus edellyt-
tää myös omistajilta vaatimusten asettamista.

SIJOITUKSET VAIKUTTAVUUDEKSI 
Teimme Tesissä vuosien 2018 ja 2019 aikana perus-
teellisen, koko henkilöstöä osallistavan strategiatyön. 
Yksi toimintamme ajureista on yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden aikaansaaminen. Kohdeyrityksem-
me olivat Suomen neljänneksi suurin kansainvälisen 

liikevaihdon tuoja vuonna 2018. Tämä ei kuitenkaan 
enää riitä, sillä haluamme, että kasvun ja työpaikko-
jen rakentamisen lisäksi suomalaiset kasvuyritykset 
ovat mukana ratkomassa kestävän kehityksen haas-
teita.

Emme ole tällä asialla yksin. Startup-yritysten 
toiminta tähtää usein tavalla tai toisella ihmiskunnan 
isojen ongelmien ratkaisemiseen. Myös vakiintu-
neessa yrityskentässä näkee yhä enemmän toimi-
joita, jotka tähtäävät taloudellisen vaikuttavuuden 
lisäksi kestävään kehitykseen. Kiertotalousajattelun 
omaksuminen on yksi tapa tuoda yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta osaksi yritystoimintaa.

Suhtautuminen yritysvastuuseen on muuttu-
nut merkittävästi. Yrityksen ei tarvitse olla vastuul-
lisuusasioissa esimerkillinen ennen sijoitushetkeä. 
Kehityskohteita saa olla, ja sijoittajat ovat valmiita 
osallistumaan kehitystyöhön. Kun halutaan ratkoa 
suuria asioita, ei pidä seurata vain sitä, mitä yritykset 
jättävät tekemättä, vaan myös sitä, mitä ne tekevät 
uudella tavalla. Pääomasijoittajat ry:n tutkimus osoit-
taa, että jo 58 % suomalaisista pääomasijoittajista ot-
taa huomioon vaikuttavuusnäkökulmat vastuullisen 
sijoittamisen lisäksi uusien rahastojen suunnittelus-
sa. Tämä ajattelu tuo sijoittajat ja yritykset vaikutta-
vuuspyrkimyksissä pöydän samalle puolelle. Yhtei-

TEKSTI JAN SASSE 



TESIN VUOSIKERTOMUS 2019 4

set tavoitteet ovat hyvä lähtökohta kehitystyölle.
Strategiatyön jatkona pyrimme rakentamaan 

mittariston yritysten vaikuttavuuden arviointiin. 
Etsimme tapoja mitata muutakin kuin tulosta siten, 
että yritykset voivat määrällisesti osoittaa aikaansaa-
dut muutokset.

OMISTAJUUS OSAAMISEKSI 
Toinen tärkeä tehtävämme on suomalaisten yri-
tysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen. 
Autamme verkostomme voimin yrityksiä löytämään 
rahoitusta ja ennen kaikkea osaamista sekä Suomes-
ta että ulkomailta. Ei ole itsetarkoitus, että kasvu-
yrityksellä on omistajana kansainvälisiä sijoittajia, 
mutta usein siitä on etua.

Joskus kuulee väitettävän, että 
suomalaisyrityksiä myydään liian 
varhain ulkomaille. On hienoa, että 
maassamme on pitkäjänteisesti 
omistettuja, vuosisatoja samassa 
omistuksessa olleita yrityksiä. Sa-
maan aikaan on paljon yrityksiä, joil-
le suomalaisten ja kansainvälisten 
omistajien yhdistelmä voi osoittau-
tua hyvinkin kannattavaksi, koska eri 
vaiheissa yritys tarvitsee tuekseen 
erilaista osaamista. Kansainvälinen 
omistaja voi olla paras mahdollinen 
ratkaisu yritykselle, joka on juuri pyrkimässä omista-
jalle tutuille markkinoille.

Vähemmistösijoittajan olemassaolo helpottaa 
omistusjärjestelytilanteita, kun esimerkiksi perheyrit-
täjä haluaa tuoda ulkopuolista osaamista yritystään 
kehittämään ilman että hänen pitäisi luopua koko 
yrityksestä.  Tesi on kohdeyrityksissään aina vähem-
mistöosakas, joka toimii yritystä eteenpäin viedes-
sään yhteistyössä muiden sijoittajien, omistajien ja 
sidosryhmien kanssa. Pyrimme aina hankkimaan 
yritykselle parasta asiantuntemusta verkostojemme 
kautta.

Ihannetapauksessa myyty yritys saa uuden, 
entistä paremman kodin, kun taas myyjä kohdistaa 
osaamisensa ja varallisuutensa uusiin yrityksiin sijoit-
tajana. Näin syntyy myönteinen spiraali, joka tuottaa 
osaavaa omistajuutta sekä työtä ja hyvinvointia koko 
Suomelle.

RAHA RATKAISUIKSI
Tesi on aktiivinen pääomasijoittaja, joka pyrkii 
johdonmukaisesti kehittämään sijoitusmarkkinaa. 
Analysoimme jatkuvasti markkinaa tunnistaaksem-
me sen kapeikkoja. Tavoitteena on, etteivät lupaavat 
hankkeet jäisi toteutumatta rahoituksen puutteen 
takia. Vuonna 2019 teimme sijoituksia pääomasijoi-
tusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin yhteensä 
133 milj. eurolla.

Toimimme pitkäjänteisenä sijoittajana pääoma-
sijoitusrahastoissa ja vahvistamme näin kasvura-
hoituksen positiivista kehitystä. Yhteistyö kotimais-
ten ja kansainvälisten rahastojen, kuten Lifelinen, 
Atomicon tai Devcon kanssa tuo liiketoimintaosaa-

mista suomalaisten yritysten tueksi. 
Nopeampi täsmäase markkinaka-
peikkojen paikkaamiseksi ovat Tesin 
suorat sijoitusohjelmat. Olemme 
tähän mennessä sijoittaneet kierto-
talousohjelmastamme brittiläiseen 
Environmental Technologies Fund 3 
-rahastoon sekä tehneet suorat sijoi-
tukset Endeviin ja Foamit Groupiin. 
Kanssasijoitusohjelmalla Euroopan 
investointipankin EIB:n kanssa mo-
nipuolistamme kasvurahoitusta ja 
varmistamme aiempaa suurempia 
sijoituskierroksia suomalaisyrityksil-

le yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Ohjelmasta 
tehtiin vuonna 2019 sijoitukset teollisen internetin 
haasteita ratkovaan Wirepasiin, satelliittikuvanta-
mista kehittävään IceEye’hin ja laivanrakennusyhtiö 
Rauma Marine Constructionsiin.

Tehokkaasti toimiva osakkeiden markkina-
paikka eli pörssi on yksi yritysten kasvupääoman 
mahdollistajista. Pääomasijoittajille listautuminen 
on exit-vaihtoehto, kun halutaan irrottautua omis-
tuksesta ja laittaa pääoma kiertoon uusiin kohteisiin. 
Viime vuonna Helsingin pörssin First North -markki-
napaikalle listautui viisi yritystä, kun vastaava luku 
Tukholman pörssissä oli 30. Pyrimme edistämään 
listautumisia Helsingin pörssiin toimimalla ankkuri-
sijoittajana sekä sparraamalla kasvuyrityksiä kohti 
pörssilistautumista. Vuonna 2019 olimme ankkuri-
sijoittajana Relais Groupin listautumisessa ja lisäksi 
kaksi salkkuyritystämme, Optomed ja LeadDesk, 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Haluamme, 
että kasvun 

ja työpaikkojen 
rakentamisen 
lisäksi suomalaiset 
kasvuyritykset ovat 
mukana ratkomassa 
kestävän kehityksen 
haasteita.
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aloittivat pörssitaipaleensa.
Vuosi 2019 muodostui Tesille vahvaksi tulos-

vuodeksi edellisvuosien tapaan. Kohdeyritystemme 
hyvä kasvu ja irtautumiset erityisesti rahastopuolella 
siivittivät tuloksen 78 milj. euroon. Tämä antaa Te-
sille erinomaiset resurssit jatkaa suomalaisyritysten 
kasvun rahoittamista ja pääomasijoitusmarkkinan 
kehittämistä.

TIETO TOIMINNAKSI 
Neljäs strateginen teemamme on Suomen pääoma-
sijoitusmarkkinaa kehittävän näkemyksellisen tiedon 
tuottaminen ja jakaminen. Lisäämme ymmärrystäm-
me markkinakapeikoista, jotta voimme kohdistaa 
sijoituksiamme alueille, joilla potenti-
aalinen vaikuttavuus on parhaimmil-
laan. Keräämme ja jalostamme omaa 
ja julkista dataa. Yhdistämme siihen 
kartuttamamme kokemuksen yhteis-
työssä sidosryhmiemme kanssa.

Yksi esimerkki tuottamastam-
me tiedosta on suomalaisten Mit-
telstand-yritysten analyysi. Analyy-
si vahvisti oletuksen, että Suomen 
Mittelstand eli keskisuurten yritysten 
joukko on varsin kapea. Valtaosa suomalaisen yritys-
kentän liikevaihdosta tulee kolmen suurimman toi-
mialan suuryrityksistä. Tämä on ongelmallista, sillä 
suuryrityksiin ja muutamiin toimialoihin painottunut 
talous on herkkä paitsi globaaleille makrosykleille, 
myös yksittäisten toimialojen suhdannevaihteluille. 
Kun teollisuuden suuryritykset ovat jo merkittäväs-
sä markkina-asemassa globaalissa kohdemarkkin-
assaan, on niillä myös rajallisempi kasvupotentiaali 
verrattuna pienempiin niche-toimijoihin ja uudenlai-
sia tuotteita kehittäviin kasvuyrityksiin. Keskisuuret 
yritykset ovat kasvu- ja työllistämispotentiaaliltaan 

merkittävässä asemassa Suomen kansantalouden 
kannalta. Nyt pitää löytää keinot, joilla saamme nos-
tettua tämän yritysjoukon uudelle kasvutasolle.

OMISTAMISEN JA ONNISTUMISEN 
KUNNIANHIMOA
 Tesin perustamisesta on kulunut neljännesvuo-
sisata. Tänä aikana yhteiskunnalliset teemat ovat 
nousseet merkittävään asemaan sijoituskentällä. 
Toimintaympäristö on monimutkaistunut ja kansain-
välistynyt; sijoittajien ja instrumenttien määrä kasva-
nut. Toisaalta myös oma operatiivinen kyvykkyytem-
me ja vipuvoimamme markkinassa ovat kasvaneet. 
Digitalisaatio on mahdollistanut uusia toimintatapoja 

koko toimialalle.
Työmme ei tule koskaan 

valmiiksi, koska yritysten ja sijoi-
tusmarkkinan tilanteet kehitty-
vät jatkuvasti. Markkinakapeikot 
vaihtavat paikkaa ja suhdanteet 
elävät. Yritykset ja rahastot tar-
vitsevat oikea-aikaista rahoitusta, 
osaavaa sparrausta ja verkostoja 
kasvunsa vauhdittamiseksi tilan-
teesta riippumatta.

Toimintamme perustuu 25 vuoden aikana han-
kitulle tiedolle, osaamiselle, yhteyksille ja verkostoil-
le. Esimerkiksi tietomalliamme ei olisi voitu rakentaa, 
ellei tietoja olisi systemaattisesti kerätty jo pitkään. 
Tämä mahdollistaa strategiamme toteuttamisen yh-
teistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Haluan kiittää Tesin henkilökuntaa, pääomasi-
joittajia niin Suomessa kuin ulkomailla ja ennen kaik-
kea suomalaisia kasvuyrityksiä rohkeudesta löytää 
uusia ratkaisuja ja viedä niitä maailmalle. Omistami-
sen ja onnistumisen kunnianhimon kautta nostam-
me Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin. |

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Syntyy 
myönteinen 

spiraali, joka tuottaa 
osaavaa omistajuutta 
sekä työtä ja 
hyvinvointia koko 
Suomelle.
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Hyvää kehitystä, mutta vielä on kirittävää

PÄÄOMASIJOITUSMARKKINA

Suomalainen pääomasijoitusmarkkina otti 
2010-luvulla pitkän askeleen kohti kasvua 
ja kansainvälisyyttä. 2020-luvulla nähdään, 
miten monet suomalaisyritykset pystyvät 
aktiivisten omistajien tukemana nouse-
maan globaalien ongelmien ratkaisijoiksi.

KUN Tesin sijoitustiimien johtajat Matias Kaila (ra-
hastosijoitukset), Juha Lehtola (venture capital -sijoi-
tukset) ja Jussi Hattula (kasvu- ja teolliset sijoitukset) 
kokoontuvat luotaamaan suomalaisen pääomasijoi-
tusmarkkinan tilaa ja tulevaisuutta, tarkastelujakso 
alkaa vuodesta 2009.

– Kymmenen vuoden perspektiivi näyttää, 
miten paljon kehitystä on tapahtunut. Suomalai-
nen pääomasijoittajakenttä on monipuolistunut ja 
toiminta on yhä ammattimaisempaa. Rahastoja on 
perustettu lisää ja pääoman saatavuus on pääosin 
kehittynyt erinomaiselle tasolle, joten yritysten pääsy 
kasvu-uralle on helpottunut. Myös kansainvälistymi-
nen on edennyt pitkin askelin, Kaila tiivistää.

Muun muassa kasvuyritystapahtuma Slush on 
auttanut yrityksiä luomaan kansainvälisiä verkostoja. 
Pääoman määrä on moninkertaistunut ja kenttä on 

monipuolistunut: liikkeel-
lä on hyvin erityyppisiä 
sijoittajia. Tämä kertoo, 
että startup-yrityksiä on 
Suomessa entistä enem-
män ja ne ovat entistä 
kiinnostavampia.

Kansainvälisillä 
pääomasijoitusmarkki-
noilla on niin ikään eletty 
kymmenen hyvää vuotta. 
Suomi on kokoonsa näh-
den kehittynyt ja kypsä 
markkina, joka kerää 
suhteellisesti eniten ven-
ture capital -sijoituksia 
Euroopassa. Kirittävää 
kuitenkin löytyy, esimer-
kiksi Ruotsista ja korkean 
teknologian mallimaasta, 
Israelista. Hyvän kehityk-
sen pitäisi jatkua vielä 
toiset kymmenen vuotta, 
jotta Suomi pääsisi niiden kanssa samalle tasolle.

Hattula huomauttaa, että kansainvälistyminen 
ei ole samassa määrin ulottunut buy out -markki-
naan, vaan Suomi on saanut pysyä melko suojassa 
kansainvälisiltä ostajilta. Joitakin yksittäistapauksia 

TEKSTI MAIJA RAUHA KUVA ALEKSANDRA OKOLO-KULAK

Sijoittajat 
toimivat en-

tistä terävämmillä 
kärjillä, mikä on 
edellytyskin sille, 
että rahasto pystyy 
valitsemaan par-
haat yritykset mas-
sasta.
MATIAS KAILA / JOHTAJA, 
RAHASTOSIJOITUKSET, TESI
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toki on, joissa jokin ruot-
salainen tai iso kansain-
välinen toimija on käynyt 
poimimassa itselleen 
suomalaisen hankkeen.

2020-LUKU ON 
LUPAUSTEN 
LUNASTAMISEN AIKA
 ”Parhaillaan olemme ve-
denjakajalla, ja 2020-lu-
vulla on lupausten lunas-
tamisen aika. Näemme, 
mitkä yritykset kasvavat 
globaalien vaikuttajien 
joukkoon ja pystyvät rat-
kaisemaan koko ihmis-
kuntaa koskevia ongel-
mia”, Kaila aloittaa.

Lehtola muistuttaa, 
että on myös Suomen 
työllisyyden kannalta 

keskeinen kysymys, kasvaako jo muutamia vuosia 
toimineista yrityksistä kymmenien miljoonien euro-
jen liikevaihdon yrityksiä. Toinen avoin kysymys on, 
pitäisikö pieniä yrityksiä saada lisää, jotta niiden jou-
kosta voisi murtautua riittävä määrä kasvajia.

– Pääomasijoitusrahastoissa alkaa näkyä te-
maattinen ja toimialaspesifi lähestyminen. 10 vuotta 
sitten oli tyypillistä perustaa venture capital -rahas-
toja, joissa esimerkiksi life science ja IT olivat saman 
tiimin alla. Rahastojen hoitajat olivat generalisteja. Jo 
jonkin aikaa rahastot ovat eriytyneet ja uskon, että 
ne hajaantuvat vielä lisää. Sijoittajat toimivat entistä 
terävämmillä kärjillä, mikä on edellytyskin sille, että 
rahasto pääsee käsiksi parhaisiin bisneksiin ja pystyy 
valitsemaan parhaat yritykset massasta, jatkaa Kaila.

– Osaava omistaminen tarkoittaa myös irrot-
tautumista omistuksesta, kun se on yrityksen etu. 
Etenkin ammattimaisten omistajien pitäisi kouluttaa 
itsensä ymmärtämään, missä tilanteessa he ovat yri-
tykselle oikeita omistajia ja milloin yritys tarvitsisi ke-
hittyäkseen toisenlaisen omistajan, Kaila täydentää.

MONIPUOLINEN TYÖKALUPAKKI 
KANSAINVÄLISTYMISEEN 
Tesin sijoitustiimien vetäjät ovat yksimielisiä siitä, 
että vuonna 2030 Suomi näyttää kansainvälisemmäl-
tä kuin nyt. He muistuttavat, ettei ole vain yhtä tapaa 

kasvaa ja kansainvälistyä. Siksi Tesin työkalupakin 
tulee monipuolistua ottamaan huomioon yritysten 
erilaiset tarpeet ja kehityskaaret. Kansainvälistymi-
seen sisältyy myös riskejä, kuten Lehtola sanoo:

– Työpaikkoja voi kadota, työttömyys voi kasvaa 
ja työpaikat saattavat keskittyä korkean osaamista-
son omaaville. Tesin ja muiden pääomasijoitusmark-
kinoiden kehittäjien yhteinen haaste on huolehtia 
siitä, ettei polarisoitumista tapahdu, vaan monipuoli-
sen yrityskannan ja kasvavien yritysten kautta syntyy 
lisää merkityksellisiä työpaikkoja.

– Meillä pitää olla riittävä joukko kärkiyrityksiä 
ja -toimialoja, joilla on 
edellytykset globaaliin 
kilpailukykyyn. Ei muual-
lakaan nukuta. Näen, että 
meidän on hyvä perustaa 
tekemisemme olemassa 
olevien mahdollisuuk-
sien ja erityisesti niiden 
reuna-alueiden varaan 
eikä niinkään lähteä luo-
maan uusia kyvykkyyksiä 
tyhjästä. Jos lähdemme 
umpihankeen, voimme 
huomata, että olemme 
myöhässä ja resurssit 
eivät riitä, Hattula täy-
dentää.

VAIKUTTAVUUS 
NOUSEE KASVUN 
RINNALLE
Vaikuttavuus on yksi Te-
sin strategian keskeisim-
mistä teemoista. Vaikut-
tavuuden vaatimus on 
sisäänrakennettuna kaik-
kiin Tesin uusiin sijoitus-
päätöksiin, koska todennäköisimpiä menestyjiä ovat 
tulevaisuudessa yritykset, jotka synnyttävät kestävää 
liiketoimintaa ratkomalla maailman mittakaavassa 
vaikuttavia kysymyksiä. Näitä menestyjiä Tesi etsii ja 
tukee. Samalla se kehittää myös omaa toimintaansa 
vastuullisempaan ja vaikuttavampaan suuntaan.

– Yritysvastuutavoitteet on vuonna 2019 viety 
meillä koko sijoitustoiminnan läpi. Ovatko tavoit-
teemme riittävän kunnianhimoiset, on hyvä kysymys, 
ja tehtävää on vielä paljon. Tietoisuus teemasta 

Tietoisuus 
yritys- vas-

tuusta on kasva-
nut sekä sijoitta-
jien että yrittäjien 
keskuudessa, ja 
pidämme sitä esil-
lä myös jatkossa.
JUHA LEHTOLA / JOHTAJA 
VENTURE CAPITAL -SIJOITUKSET, 
TESI

Kasvun 
tukemi-

nen ei enää riitä 
Tesin tavoitteik-
si, vaan meidän 
tulee tavoitella 
ratkaisuissamme 
sitä, että maailma 
olisi huomenna 
nykyistä parempi 
paikka elää.
JUSSI HATTULA / JOHTAJA 
KASVU- JA TEOLLISET SIJOITUKSET, 
TESI

PÄÄOMASIJOITUSMARKKINA
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Näin Tesi sijoitti ja kehitti 
vuonna 2019

VUONNA 2019 Tesi teki sijoituksia yhteensä 133 
miljoonalla eurolla. Tesi antoi rahastositoumuksia 
10 pääomasijoitusrahastoon yhteensä 89 miljoo-
nalla eurolla ja teki suoria sijoituksia 25 kasvuyri-
tykseen yhteensä 43 milj. eurolla.

RAHOITUSEKOSYSTEEMIN VAHVISTAJA
Rahastosijoitusten avulla Tesi pyrkii vahvistamaan 
yleistä pääomasijoitusekosysteemiä. Tesin yh-
teistyö kotimaisten ja kansainvälisten rahastojen 
kuten Evolverin ja Lifelinen sekä Creandumin, 
Atomicon ja Northzonen kanssa tuo osaamista 
suomalaisten yritysten tueksi. Tesi sijoitti näiden 
kaikkien uusimpiin rahastoihin vuonna 2019.

– Sijoituksemme DevCoon ja Armada V -ra-
hastoon edustavat tavoitettamme monipuolistaa 
yritysten omistaja- ja rahoitusrakennetta ja tuoda 
omistajuuden vaihdokset ja rahoitus osaksi yritys-
ten strategista suunnittelua. Tuimme sektorispesi-
fiä sijoittamista kohdistamalla varoja koulutusalan 
varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittavaan Spark-
mind.vc -rahastoon. Tuimme myös hallinnoijan 
sukupolvenvaihdosta sijoituksella Capman Buyout 
XI -rahastoon, jonka kohteena ovat keskisuuret, 
listaamattomat yritykset, Kaila kertaa.

on joka tapauksessa kasvanut sekä sijoittajien että 
yrittäjien keskuudessa, ja pidämme sitä esillä myös 
jatkossa, lupaa Lehtola.

Kailan havaintojen mukaan Suomella ei ole mi-
tään hävettävää kansainvälisessä vertailussa. Esimer-
kiksi suomalaiset rahastoja hallinnoivat yhtiöt ovat 
poikkeuksellisen valveutuneita yritysvastuuasioissa.

– Meillä on etumatkaa, ja jos pystymme vielä 
hieman parantamaan, vastuullisuudesta voi tulla 
kovakin kilpailuvaltti suomalaisille rahastoille ja yri-
tyksille. Olemme Tesissä korottamassa omaa tavoi-
tetasoamme, ja haluamme myös auttaa kotimaisia 
sijoittajia viemään teemaa eteenpäin salkkuyrityksis-
sään, hän sanoo.

Tesin uusista salkkuyrityksistä jokaisella on yri-
tysvastuuseen liittyvät tavoitteet, joita seurataan.

– Emme silti voi tyytyä tilanteeseen. Vaikutta-
vuus sisältää paljon muutakin kuin työpaikat ja muut 
yritysvastuun elementit. Edes kasvun ja kansainvälis-
tymisen tukeminen eivät enää riitä Tesin tavoitteiksi, 
vaan meidän tulee tavoitella ratkaisuissamme sitä, 
että maailma olisi huomenna nykyistä parempi paik-
ka elää, Hattula tähdentää.

– Pyrimme arvioimaan hankkeita myös siltä 
kannalta, miten ne vaikuttavat globaaleihin megat-
rendeihin. Näemme vaikuttavuuden mahdollisuute-
na myös liiketaloudellisesti. Jatkossa vain ne yrityk-
set voivat menestyä, joiden vaikuttavuusperusta on 
vankka. Ellei perusta ole kunnossa, bisnes altistuu 
muun muassa maineriskeille ja asiakaskadolle. Yri-
tysvastuu ja vaikuttavuus ovat kovia arvoja, joita ei 
pidä väheksyä, Hattula jatkaa. |

Rooli ver-
kottu- mi-

sen fasilitoijana 
on meille luon-
teva, koska tun-
nemme mark-
kinatoimijoita 
laajasti.

Tesi järjesti vuoden 2019 aikana tapahtumia, 
jotka tarjosivat sijoittajille ja kasvuyrityksille mah-
dollisuuksia verkottumiseen ja oppimiseen. Se 
auttoi kontakteillaan myös muita alan tapahtumien 
järjestäjiä. Yhdessä ulkoministeriön kanssa se vei 
suomalaisia pääomasijoittajia Israeliin tutustu-
maan paikalliseen startup-ekosysteemiin.

– Rooli verkottu-
misen fasilitoijana on 
meille luonteva, koska 
tunnemme markki-
natoimijoita laajasti. 
Verkottumisen avulla 
pyrimme lisäämään 
rahan ja osaamisen 
saatavuutta markkinas-
sa, joka on yksi strate-
gisista tavoitteistamme, 
Kaila toteaa.

KAPEIKKOJEN AVARTAJA 
Tesi pyrkii kohdistamaan sijoituksensa siten, että 
ne täydentävät markkinaa ja edistävät sen toi-
mivuutta. Lehtola kertoo, että venture capital 
-sijoitustiimi keskittyi vuonna 2019 avartamaan 
myöhemmän vaiheen yritysten rahoituksen saata-
vuudessa havaittua kapeikkoa.

Olemme siirtäneet sijoitusfokustamme yhä 

PÄÄOMASIJOITUSMARKKINA
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isompiin rahoituskierroksiin.
– Alkuvaiheen yritysten on jo suhteellisen 

helppoa löytää rahoitusta, mutta pääoman saa-
tavuus vaikeutuu, kun kasvuyritys kerää pää-
omapottia isompaa skaalautumista varten. Olem-
mekin asteittain siirtäneet sijoitusfokustamme 
yhä isompiin rahoituskierroksiin, joissa Euroopan 
investointipankin ESIR-rahoitus on tärkeä työkalu, 
hän jatkaa.

Kasvuhakuisille pk-yrityksille tarkoitetus-
ta rahoituksesta puolet tulee ESIR-rahastosta ja 
puolet Tesiltä, ja mukana on yksityisiä sijoittajia 
vähintään yhtä suurella summalla. Tilaisuutta 
käytti ensimmäisenä hyväkseen teollisen interne-
tin haasteita ratkova Wirepas. Yhtiö keräsi sijoitus-
kierroksellaan pääoman lisäksi runsaasti myön-
teistä huomiota.

– Toinen tiimimme fokus on korkeaan tekno-
logiaan pohjautuvat hankkeet, joiden kehityskaa-
ret ovat pitkiä. Vuonna 2019 teimme uuden sijoi-
tuksen kvanttitietokonetta kehittävään IQM:ään. 
Olemme rahoittaneet terveysteknologian, teolli-
sen teknologian ja materiaaliteknologian alojen 
keihäänkärkihankkeita, ja uskon, että ne ovat 
keskeisiä kohteitamme myös jatkossa, Lehtola 
mainitsee.

RISKINJAKAJA SKAALAUTUJILLE 
Kasvu- ja teollisten sijoitusten tiimi on perintei-
sesti osallistunut kanssasijoittajana buyout- ja 
muiden rahastojen hankkeisiin, joissa ne tarvitse-
vat riskinjakajaa. Johtaja Jussi Hattula mainitsee 
ALD-laitteita valmistavan Picosunin, jonka osake-
pääomaa rahastot ja yksityiset sijoittajat nostivat 
yhteistyössä vuonna 2019.

– Vaikuttavuusnäkökulma on noussut vah-
vasti esiin tekemisessämme. Sijoitimmekin skaa-

lautumisvaiheessa olevaan Endeviin, jonka toimin-
ta perustuu yhdyskuntalietteen polttamiseen ja 
raaka-aineiden talteenottoon, johtaja Jussi Hattula 
kertoo.

Rakennusalan tuottavuus on kehittynyt 
kansainvälisesti melko 
huonosti. Tesi päätti 
puuttua tilanteeseen 
hankkimalla omistusta 
Firasta, joka on kan-
sainvälistymään pyrki-
vä rakennustoimialan 
uudistaja.

Uuden teknologian 
vaativat skaalautumis-
hankkeet edellyttävät usein isoja investointeja. 
Hattula kertoo, että Tesi on työstänyt useita tä-
mäntyyppisiä hankkeita, mutta yksityisen rahoi-
tuksen kerääminen on ollut haastavaa, kun inves-
toinnit liikkuvat kymmenissä miljoonissa.

Helsingin pörssiin listautui vuonna 2019 
vain kuusi yritystä, joten jokainen listautuminen 
oli sijoitusmarkkinan kehittämisen näkökulmas-
ta tärkeä. Tesi oli mukana ankkurisijoittajana 
tukkukaupan logistiikkayrityksen Relais Groupin 
listautumisessa sekä salkkuyhtiöidensä, silmän-
pohjakameroita tuottavan Optomedin ja contact 
center -järjestelmiä rakentavan LeadDeskin listau-
tumisissa. Ne onnistuivat hyvin ja tukivat yritysten 
arvonkehitystä. |

PÄÄOMASIJOITUSMARKKINA

Jokainen 
listautu-

minen oli sijoi-
tusmarkkinan 
kehittämisen 
näkökulmasta 
tärkeä.

Lue lisää yritysten kasvutekijöistä sekä 
useista artikkelissa mainituista yrityksistä Te-
sin Dare to Grow -sivustolta.

https://dtg.tesi.fi/ilmiot-trendit/mita-yrityksen-kasvuun-tarvitaan-6-tarkeaa-tekijaa/
https://dtg.tesi.fi/
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Kiertotalous: Vaikuttavuutta ja tuottoa

TEEMA

Tesi sijoittaa kiertotalousohjelmansa kaut-
ta kestävää kehitystä edistäviin yrityksiin 
ja rahastoihin. Kiertotalous ei kuitenkaan 
tarkoita Tesille tiettyä alaa, vaan ajatteluta-
paa, joka voidaan omaksua missä tahansa 
yrityksessä.

VUONNA 2018 käynnistetty kiertotalousohjelma 
kanavoi pääomaa kestävään kehitykseen, mutta sillä 
on muitakin tehtäviä. Tesi pyrkii tekemään vaikutta-
missijoittamista tunnetuksi ja osaltaan muuttamaan 
asenteita siten, ettei tuottavaa ja vastuullista liiketoi-
mintaa nähtäisi toistensa vaihtoehtoina. Sama hanke 
voi olla sekä vastuullinen että tuottava.

– Kestävään kehitykseen tähtäävä toiminta voi 
tuoda yritykselle kustannushyötyjä ja parantaa sen 
asemaa muutenkin markkinoilla. Yritys voi esimer-
kiksi säästää materiaalikustannuksissa ja välttyä 
regulaatiomaksuilta. Kestävä tuotanto voi olla kil-
pailuvaltti markkinoilla, ja eettinen yritys on suosittu 
työnantaja ja kiinnostavampi sijoituskohde, sijoitus-
johtaja Petteri Laakso luettelee.

Luonnonvarojen ehtyessä ja jäteongelmien pa-

hentuessa perinteinen 
lineaarinen tuotanto-
malli ei ole enää järke-
vin valinta. Sen sijaan on 
pyrittävä pidentämään 
tuotteiden elinkaarta ja 
käyttämään raaka-ainei-
ta uudelleen mahdol-
lisimman korkealla ja-
lostusarvolla. Energiana 
hyödyntämisen tulisi olla 
vasta viimeinen keino.

– Kiertotalousajatte-
lun tulisi olla osa kaikkea 
liiketoimintaa ja kritee-
rinä kaikessa sijoittami-
sessa.  Toivomme, että 
kiertotaloudesta tulee 
jatkossa niin valtavirtaa, 
ettei termiä enää tarvita. Silloin ei ole muita kuin 
kiertotalousyrityksiä, johtaja Heli Kerminen sanoo.

Sijoitusjohtaja Mikael Niemi jatkaa, että sijoit-
tajan on järkevää kehittää yritystä kiertotalousnäkö-
kulmasta, koska se nostaa yrityksen arvoa. Seuraava 
omistaja on valmis maksamaan enemmän yritykses-
tä, jossa kiertotalousajattelu on otettu osaksi liiketoi-
mintaa.

TEKSTI MAIJA RAUHA Kierto- 
talous- 

ajattelun tulisi 
olla osa kaikkea 
liiketoimintaa ja 
kriteerinä kaikessa 
sijoittamisessa.
HELI KERMINEN / JOHTAJA, TESI
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KIERTOTALOUS ON 
AJATTELUTAPA 
Tesin ohjelmasta voi-
daan rahoittaa kierto-
talouden toimintamal-
leja eri aloilla. Tesissä 
halutaan välttää mus-
tavalkoista ajattelua: 
tuskin mikään yritys voi 
toteuttaa kiertotaloutta 
sataprosenttisesti, eikä 
ohjelmaan valittavilta-
kaan vaadita sitä. Tär-
keintä on yrityksen halu 
kehittyä kiertotalouden 
suuntaan.

Jätteiden käsittelyn 
ja kierrättämisen lisäksi 
kiertotaloutta edustaa 
esimerkiksi tuote palve-
luna -liiketoimintamal-

li. Kun ei myydäkään lamppuja vaan valoa, myyjän 
kannattaa valita kohteeseen pitkäikäiset lamput. 
Tuotteen elinkaaren pidentäminen matkapuhelimia 
huoltavan ja myyvän Swappien tavoin sekä tavaroi-
den yhteiskäytön mahdollistavat jakamisalustat ovat 
tyypillisiä kiertotalouden toimintamalleja.

– Kiertotalousteemaan liittyy elinkaariajattelu, 
jossa yritys ottaa vastuuta valmistamastaan tuot-
teesta kautta koko sen elinkaaren. Tämä vaatii usein 
yhteistyötä yli yritysrajojen, huomauttaa Niemi.

MITATAAN MUUTAKIN KUIN TUOTTOA
 Kiertotalousajattelu haastaa yritykset jäsentämään, 
mitä muutoksia ne voivat toteuttaa, jotta niiden toi-
minta olisi entistä kestävämpää. Tesi työstää osana 
kiertotalousohjelmaansa mittareita, joilla sen kohde-
yritykset voivat osoittaa muutoksen.

– Haluamme pohtia yhdessä yritysten kanssa, 
mitä muuta kuin tuottoa voi ja kannattaa mitata. Kat-
somme, että tarvitaan sekä yleisiä että yrityskohtai-
sia mittareita. Voidaan seurata esimerkiksi yritysten 
energiankäyttöä tai kasvihuonekaasupäästöjen vähe-
nemistä. Jos puhutaan raaka-aineen uudelleenkäy-
töstä, voidaan mitata, miten paljon uutta raaka-ai-
netta on säästynyt, Kerminen aloittaa.

– Kiertotalous toteutuu usein yritysketjuna, 
jolloin mitattava hyöty voi syntyä vasta seuraavassa 
yrityksessä. On tärkeää ymmärtää kokonaisuuksia 

ja ottaa huomioon, mikä olisi valitun toimintatavan 
vaihtoehto koko ekosysteemi huomioiden”, Laakso 
jatkaa.

KAKSI SUORAA SIJOITUSTA 
Tesin kiertotalousohjelmasta rahoitetaan kiertota-
louden piiriin kuuluvia yrityksiä yhteensä 75 miljoo-
nalla eurolla lähivuosien aikana. 50 miljoonaa euroa 
kohdistetaan suoriin sijoituksiin, ja lisäksi tavoitteena 
on tukea kiertotalouteen sijoittavia pääomasijoitus-
rahastoja 25 miljoonalla eurolla. Ohjelmasta on jo 
tehty kaksi suoraa sijoitusta: Uusioaines eli nykyinen 
FoamIt Group vuoden 2018 lopulla ja Endev vuonna 
2019.

– Sijoitussalkussamme on 
niiden ohella useita yrityk-
siä, joissa kiertotalous-
ajattelu on arkipäivää. 
Esimerkiksi infrarakenta-
misen edelläkävijä GRK 
Infra ottaa ympäristö-
näkökohdat huomioon jo 
hankkeiden suunnitte-
lussa. Teollisista sijoituk-
sistamme esimerkiksi 
paperi- ja kartonkituot-
teita valmistavalla 
Kotkamillsilla yritysvas-
tuu ja kestävä kehitys 
ovat keskeinen osa 
itse tuotetta. Tuottei-
den kierrätettävyys on 
sen asiakkaille tärkeää. 
Kiertotalous ei ole meille 
uutta, mutta koemme 
sen edistämisen entis-
täkin tärkeämmäksi, 
Laakso summaa.

Ensimmäisen rahastosijoituksensa kiertota-
lousohjelma teki englantilaiseen ETF 3 -rahastoon. 
ETF eli Environmental Technologies Fund luo arvoa 
tukemalla eurooppalaisia yrityksiä, jotka pyrkivät 
innovaatioiden avulla kohti kestävää kehitystä. Si-
joitusstrategian ytimessä ovat teollisuuden, kau-
punkiympäristön ja energiantuotannon murrokset. 
Suomesta ETF:n salkussa on Wirepas, joka on myös 
Tesin salkkuyhtiö. Tesi oli sijoitusta tehdessään eri-
tyisen vaikuttunut ETF:n kokonaisvaltaisesta lähesty-
mistavasta vaikuttavuuden mittaamiseen.

Kierto- 
talous 

toteutuu usein 
yritysketjuna, 
jolloin mitattava 
hyöty voi syntyä 
vasta seuraavassa 
yrityksessä.
PETTERI LAAKSO / SIJOITUSJOHTAJA, 
TESI

Teemaan 
liittyy myös 

elinkaariajattelu, 
jossa yritys 
ottaa vastuuta 
valmistamastaan 
tuotteesta 
kautta koko sen 
elinkaaren.
MIKAEL NIEMI / SIJOITUSJOHTAJA, 
TESI

TEEMA
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TIEDON KERUU ON ALKANUT 
Tesi on kehittänyt Suomen pääomasijoitusmark-
kinan tietomallia, jonka on tarkoitus kuvata muun 
muassa suomalaista kiertotalouden kenttää ja pa-
rantaa näkyvyyttä sen toimintaan. Valmista tietoa ei 
ole olemassa, koska yritykset jakaantuvat eri aloille. 
Tesi on identifioinut ensivaiheessa noin 300 yritystä, 
jotka toimivat tavalla tai toisella kiertotalouden paris-
sa. Näistä valtaosa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
joiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 oli 
noin 1 mrd euroa.  Suurin osa liikevaihdosta tehdään 
materiaalien talteenoton ja kierrätyksen tai ener-
gia- ja resurssitehokkuuden alueilla. Yritykset ovat 
keskenään hyvin erikokoisia, mutta keskimäärin ne 
kasvavat noin 18 prosentin vuosivauhdilla. Ne ovat 
kehittyneet hyvin, minkä osoittavat myös viime vuo-
sien kasvanut pääomasijoitusvolyymi sekä suurem-
mat sijoituskierrokset kiertotalousyrityksiin.

– Kerromme vuoden 2020 aikana lisää kiertota-
lousyritysten kehityksestä, Kerminen sanoo.

JÄTTEESTÄ HYÖTYKÄYTTÖÖN 
Lappeenrannan LUT-yliopiston tutkimustyön perus-
talta ponnistava Endev Oy on kehittänyt prosessin, 
joka sopii yhdyskuntajätteiden mädätysjäännösten 
polttamiseen. Menetelmällä saadaan talteen liet-
teen sisältämä fosfori ja muut ravinteet ja päästään 
eroon sen haitallisista aineista, kuten mikrobeista, 
lääkeaineista ja mikro-
muoveista. Prosessissa 
syntyy energiaa. Toise-
na lopputuloksena on 
ravinnepitoista tuhkaa, 
joka voidaan käyttää 
turvallisesti metsän lan-
noitteena.

– Nykyiset lietteen-
käsittelymenetelmät 
sisältävät riskin, että 
haitalliset yhdisteet 
vuotavat takaisin 

TEEMA

Mene- 
telmämme 

ehdoton etu on 
fosforin turvallinen 
talteenotto. 
Päämarkkinamme 
tulevat olemaan 
Suomen 
ulkopuolella.
ARTTU LAASONEN/
TALOUSJOHTAJA, ENDEV
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ympäristöön. Menetelmämme poistaa tämän riskin. 
Polttaminen jätevedenpuhdistamon lähellä lopettaa 
lisäksi lietteen kuljettamiseen liittyvän rekkarallin, 
kun eteenpäin kuljetettavan aineen määrä laskee 
noin kymmenesosaan entisestä, Endevin talousjoh-
taja Arttu Laasonen kertoo menetelmän eduista.

Endevissä liete nähdään uusiutuvana luonnon-
varana, jonka ravinteet ja energia tulisi hyödyntää. 
Laitos on kompakti ja sopii kooltaan kaupunkien 
vedenpuhdistamojen yhteyteen. Ylijäämäenergia voi-
daan hyödyntää vaikkapa kaukolämpönä, kuten Ro-
vaniemellä käynnistysvaiheessa olevassa laitoksessa.

– Tekniikan kehittäminen ja ympäristöluvan 
saaminen veivät vuosia, mutta tällä välin menetel-
män markkinanäkymät ovat parantuneet. Lietteen 
polttamisesta on tulossa pakollista monissa maissa. 
Globaalisti menetelmän ehdoton etu on fosforin 
turvallinen talteenotto. Päämarkkinamme tulevat 
olemaan Suomen ulkopuolella. Meillä on jatkuvas-
ti kymmeniä kansainvälisiä kiinnostuneita jonossa, 
Laasonen toteaa. |

Lue lisää Endevistä Tesin Dare to Grow 
-sivustolta.

TEEMA

https://dtg.tesi.fi/yritystarinat/kiertotaloutta-parhaimmillaan-endev-tekee-jatelietteesta-lannoitetta-ja-lampoa/
https://dtg.tesi.fi/


TESIN VUOSIKERTOMUS 2019 14

Mittelstand: Keskisuurten 
yritysten sparraajat
Suomen kansantalouden kehityksen kan-
nalta on keskeistä, että nykyistä useammat 
keskisuuret yritykset pääsisivät kasvu-ural-
le  ja nousisivat oman alansa kansainväli-
seen kärkeen. Tesi tukee kasvuun pyrkiviä 
yrityksiä tarjoamalla niille rahoitusta ja 
osaamista yhteistyössä kumppaneidensa 
kanssa.

KESKISUURIA yrityksiä on Suomessa vain kolme 
prosenttia työnantajayrityksistä, mutta ne ovat kes-
keisessä asemassa työllisyyden ja kansantalouden 
kehityksen kannalta. Keskisuuret, 50–249 henkeä 
työllistävät yritykset vastaavat yli 20 prosentista suo-
malaisyritysten liikevaihdosta, työpaikoista ja vien-
nistä (Lähde: EK Pk-Pulssi 2019).

Nämä yritykset ovat avainasemassa Suomen 
talouden kestävässä kasvussa. Elinkeinoelämän 
Keskusliiton selvityksen mukaan noin kaksi kolmes-
ta keskisuuresta yrityksestä hakee yli 10 prosentin 
vuotuista kasvua, mutta vain 9 prosenttia hakee 

voimakasta, yli 30 prosentin 
vuotuista kasvua. Suuri 
osa keskisuurista ei ole 
lainkaan kasvu-uralla. 
Keskisuurten, kasvuha-
luisten yritysten yhteisöä, 
Kasvuryhmää, luotsaava 
toimitusjohtaja Katriina 
Juntunen tietää, mistä 
kiikastaa:

– Kaikki lähtee 
omistajien kasvutahdos-
ta. Haastamme uudet 
jäsenemme nostamaan 
kunnianhimonsa tasoa, 
sillä vain se pakottaa 
ajattelemaan eri tavalla 
kuin kilpailijat. Kasvutahto tulee konkretisoida roh-
keaksi kasvutavoitteeksi, johon panostetaan tosis-
saan, hän toteaa.

OSAAMISESTA SUURIN PULA 
Suurin keskisuurten kasvun este käytännön tasolla 
on Juntusen mukaan pula relevantista osaamisesta.

– Esimerkiksi teknologian kehittyminen avaa 
mahdollisuuksia täysin uudenlaisille kasvustra-

TEKSTI MAIJA RAUHA | PÄÄKUVA LEROY AGENCY

TEEMA

Kaikki 
lähtee 

omistajien 
kasvutahdosta.
KATRIINA JUNTUNEN /  
TOIMITUSJOHTAJA, KASVURYHMÄ
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tegioille, mutta yrityksillä on haasteita kehittää ja löy-
tää niiden toteuttamisen mahdollistavaa osaamista 
riittävän nopeasti, hän sanoo.

Kasvuryhmän jäsenyrityksissä on Juntusen mu-
kaan tunnistettu, että kasvun tulee olla vastuullista ja 
kestävää. Tämä tarkoittaa monille yrityksille siirty-
mistä kiertotalouden liiketoimintamalleihin, joiden 
ytimessä on asiakasarvon maksimointi ja hukan mi-
nimointi. Muutos vaatii osaamista ja rohkeutta sekä 
uudenlaista yhteistyötä rahoittajien kanssa ja koko 
arvoketjussa.

ASENTEET OVAT KASVUN ESTE 
Rahastoyhtiö Juuri Partnersin perustajaosakas Sa-
muli Sipilä ei usko yritysten kunnianhimon puut-
teeseen. Kasvuhaluja hänen mielestään kyllä olisi. 
Puutetta on enemmänkin hyvistä neuvoista, vastuun 
jakajista ja pääomasta.

– Tiedän, miten täynnä yrittäjien kädet ja päivät 
ovat. Jos heiltä kysyttäisiin, haluaisivatko he kasvat-
taa yritystään, jos heillä olisi pitkäjänteistä rahoitusta 
sekä tukea ja apua toiminnan kehittämiseen, kasvu-
halukkaiden määrä kaksinkertaistuisi, hän väittää.

Sipilä muistuttaa, että yrittäjiä on alettu kannus-
taa kasvamiseen vasta viime vuosina, ja vieläkin osa 
suomalaisista pitää yrittäjiä lähes epäilyttävinä. Tyy-
pillisesti vain yksinyrittäjiä ymmärretään ja arvoste-
taan. Sipilän mielestä tällaiset asenteet ovat kasvun 
este.

– Toinen este ovat Suomen pienet markkinat. 

Kasvun rajat tulevat 
helposti vastaan, ja kan-
sainvälistymisestä meillä 
on melko kapeasti 
kokemusta. Useimmilta 
keskisuurilta yrityksiltä 
puuttuvat kansainväliset 
verkostot, ja meillä on 
huutava pula ihmisistä, 
jotka osaisivat rakentaa 
kansainvälistä myyntiä, 
hän toteaa.

KASVAJA TARVITSEE 
MUUTAKIN KUIN 
RAHAA
 Juurilaiset vastaavat 
yrittäjien kaikkiin ky-
symyksiin ja auttavat 
verkostojensa avulla. He 
etenevät harvoin raha 
edellä, koska siitä voi olla jopa haittaa, jos se johtaa 
hallitsemattomaan kasvuun. Yrityksen menestymi-
sestä tulee keskustelujen kautta yrittäjän ja sijoitta-
jan yhteinen intressi.

– Kasvaessaan yritys tarvitsee rahan lisäksi kas-
vurakenteita ja -resursseja, hallintoa, läpinäkyvyyden 
parantamista sekä kehitysvaiheeseensa sopivan hal-
lituksen. Näitä kannattaa rakentaa pitkäjänteisesti. 
Hallinnon ja kasvurakenteiden, kuten asiakaspro-

Meillä on 
huutava 

pula ihmisistä, 
jotka osaisivat 
rakentaa 
kansainvälistä 
myyntiä.
SAMULI SIPILÄ / PERUSTAJAOSAKAS, 
JUURI PARTNERS

TEEMA
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sessien, kehittäminen jää yrittäjillä usein retuperälle, 
koska palvelun tai laitteen hiominen on kiinnosta-
vampaa, Sipilä huomauttaa.

Sijoittaja saa palkkionsa, kun yritys menestyy.  
– Meillä suomalaisilla on paljon opittavaa omis-

tamisen kulttuurista myös siinä mielessä, että yritys 
saattaa tarvita eri vaiheissa eri omistajat. Ei toki sille 
ole estettä, että yritys kehittyy sadan vuoden ajan sa-
malla omistajalla, mutta toisinkin voi olla, hän sanoo.

Juuri Rahasto II aloitti sijoitustoiminnan 110 mil-
joonan euron suuruisena vuonna 2019. Tesi ja sen 
hallinnoima KRR III ovat muiden sijoittajien ohella ra-
hastossa sijoittajina. Juuri Partners etsii rahastojensa 
sijoituskohteiksi kotimaisia, vakiintuneita, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, joilla on hyvä liikeidea ja kasva-
misen ajatuksia.

PITKÄJÄNTEISELLÄ TYÖLLÄ 
MAAILMANLUOKKAAN 
Kehitysyhtiö DevCo Partnersin perustajaosakkaat 
Teemu Alahuhta, Lauri Stadigh ja Otto Kukkonen 
työskentelivät perinteisissä sijoitusyhtiöissä ennen 
DevCon perustamista vuonna 2014. He päättivät 
tehdä toisin ja luoda oman, aktiiviseen ja pitkäjän-
teiseen kehitystyöhön perustuvan toimintamallin. 
Sen avulla he aikovat nostaa kourallisen keskisuuria 
yrityksiä maailmanluokkaan. Tukenaan heillä on ko-
kenut neuvonantaja- ja ankkurisijoittajajoukko.

– Tavoitteenamme on rakentaa pitkällä ai-
kavälillä globaalisti johtavia yrityksiä valikoiduilla 
niche-toimialoilla. Toimialan tulisi olla kansainvälinen 
ja vähintään 500 miljoonan euron kokoinen, jotta 
sen sisällä pystyy kasvamaan riittävään kokoluok-
kaan. Vahvojen pitkän aikavälin kasvuajurien tulee 
tukea toimialaa, mikä näkyy tyypillisesti keskimääräi-
senä kannattavuutena. Yrityksellä tulee olla selvästi 
identifioitavissa oleva kilpailukyvyn lähde. Sen tulee 
perustua kestävään toimintaan, jossa vastuullisuus 
ja yrityskulttuuri ovat kehityksen ytimessä”, Otto 
Kukkonen linjaa.

DevCossa uskotaan, että kaikkein lupaavim-
matkin keskisuuret yritykset tarvitsevat sparrausta 
kasvaessaan globaaliin kokoluokkaan. Tuki voi olla 
tarpeen esimerkiksi vision kirkastamisessa, strate-
giaprosessin jalkauttamisessa, yrityskaupan toteut-
tamisessa tai etenkin kaupan jälkeisen integroinnin 
onnistumisessa. Tarvittaessa DevCo on valmis kehit-
tämään yrityksiään myös operatiivisesti aktiivisessa 
roolissa.

EUROOPAN 10 
SUURIMMAN 
JOUKKOON 
Kädet savessa -asen-
teesta kertoo, että Otto 
Kukkonen toimi vuoden 
ajan DevCon ensimmäisen 
kohdeyhtiön, venttiile-
jä valmistavan Vexven 
(nykyisin Vexve Armatu-
ry Group), toimitusjoh-
tajana.

Vexve teki ensim-
mäisen yrityskauppansa 
elokuussa 2019, kun se 
osti itseään suuremman 
tsekkiläisen venttiili-
valmistajan, Armatury 
Groupin. Vexve Armatu-
ry Group nousi Europan 
kymmenen suurimman 
venttiilivalmistajan jouk-
koon yli 100 miljoonan euron liikevaihdolla – mutta 
Kukkosen mukaan tämä on vasta alkua.

DevCo on merkittävä omistaja myös diagnostiik-
ka-alalla toimivassa Medix Biochemicassa. Seuraavaa 
hankettaan varten DevCo keräsi 180 miljoonaa euroa 
pitkäjänteistä pääomaa vuonna 2019. Yksi sijoittajis-
ta oli Tesi.

– Euroopassa ei ole juurikaan muita samassa 
mittaluokassa toimivia, yksittäisiin yrityksiin keskitty-
viä sijoitusyhtiötä, joka pystyvät tukemaan kohdeyri-
tyksiä tarvittaessa operatiivisella tasolla, kun tavoit-
teena on voimakas globaali kasvu, Kukkonen sanoo.|

Lue lisää DevCosta Tesin Dare to Grow 
-sivustolta.

Lupaa- 
vimmatkin 

keskisuuret 
yritykset 
tarvitsevat 
sparrausta 
kasvaessaan 
globaaliin 
kokoluokkaan.
OTTO KUKKONEN /  
PERUSTAJAOSAKAS, DECVO PARTNERS

DEVCO

JUURI PARTNERS

KASVURYHMÄ

TEEMA

https://dtg.tesi.fi/yritystarinat/tama-on-vasta-alkua-devco-vie-keskisuuria-yrityksia-maailman-karkeen/
https://dtg.tesi.fi/
https://www.devco.fi/etusivu
https://juuripartners.fi/
https://www.kasvuryhma.fi/etusivu
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Listautumiset: Pörssistä resursseja kasvuun

Toimiva pörssi on keskeinen talouden ra-
kenne, joka mahdollistaa yritysten kasvun 
tarjoamalla niille rahoitusta. Tukemalla 
listautuvia yrityksiä Tesi kehittää osaltaan 
sijoitusmarkkinaa ja edistää suomalaista 
omistajuutta. Vuonna 2019 Tesi oli mukana 
LeadDeskin, Relais Groupin ja Optomedin 
listautumisissa.

PÖRSSISÄÄTIÖN toimitusjohtaja Sari Lounasmeri 
pitää toimivaa pörssiä välttämättömänä kahdesta 
syystä:

– Ensimmäinen on yritysten kasvun rahoittami-
nen. Aikaisemmin pankkilaina oli keskeisin suoma-
laisten yritysten rahoitusmuoto, mutta finanssikriisin 
jälkeen tuli voimaan pankkien lainanannon säänte-
ly, joka edellyttää lainaa hakevilta yrityksiltä entistä 
enemmän omaa pääomaa. Vanhoilla omistajilla ei 
aina ole riittävästi varoja kasvuloikan rahoittamiseen, 
joten tarvitaan uusia omistajia. Niitä yritys saa listau-
tumalla pörssiin, hän sanoo.

– Toinen on omistamisen mahdollistaminen. 
Yhä useammalla suomalaisella on säästöjä ja halua 

vaurastua sijoittamalla 
osakkeisiin. Yrityksiä 
voi rahoittaa myös esi-
merkiksi joukkorahoi-
tuspalvelujen kautta, 
mutta niihin verrattuna 
pörssi on luotettava ja 
turvallinen kauppapaik-
ka. Listautuvien yritys-
ten täytyy täyttää tietyt 
kriteerit, jotka pörssi 
käy läpi ja tarkistaa. 
Pörssin säännöt luovat 
turvaa piensijoittajille, 
Lounasmeri jatkaa.

Lounasmeren 
mielestä koko yhteis-
kunta hyötyy siitä, että 
mahdollisimman moni 
suomalainen omistaa 
suomalaisten yritys-
ten osakkeita. Tällä hetkellä yli 800 000 suomalaista 
omistaa osakkeita omissa nimissään.

PIENOMISTAJAT KANNUSTAVAT KASVUUN  
JA VASTUULLISUUTEEN 
Kun yritykset saavat innovatiivisille liikeideoilleen 
rahoitusta, ne pystyvät laajentamaan toimintaan-

 TEKSTI MAIJA RAUHA

TEEMA

Koko 
yhteiskunta 

hyötyy siitä, että 
mahdollisimman 
moni suomalainen 
omistaa 
suomalaisten 
yritysten osakkeita.
SARI LOUNASMERI / TOIMITUSJOHTAJA, 

PÖRSSISÄÄTIÖ
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sa ja työllistämään. Työpaikat merkitsevät valtiolle 
verotuloja, joilla rahoitetaan yhteiskunnan palveluja. 
Pörssiä voi siten pitää yhtenä toimivan yhteiskunnan 
perusrakenteista.

– Ruotsissa yritykset listautuvat pörssiin usein 
jo melko varhaisessa vaiheessa. Siellä on huomat-
tu, että piensijoittajien tulo omistajiksi edistää usein 
yrityksen kasvua, koska he ovat kunnianhimoisia ja 
haluavat sijoitustensa tuottavan hyvin. Piensijoittajat 
ovat usein myös valveutuneita vastuullisuuden suh-
teen ja kannustavat yrityksiä ottamaan ympäristön 
huomioon ratkaisuissaan, Lounasmeri kertoo.

Euroopan Keskuspankki julkaisi syksyllä 2019 
raportin, jossa vertailtiin Euroopan maita pörssin 
aktiivisuuden ja hiilidioksidipäästöjen suhteen. Mitä 
suurempi osuus yritysten rahoituksesta tuli osak-
keenomistajilta, sitä pienemmät hiilidioksidipäästöt 
maassa oli.

– On kiinnostava ajatus, että vastuullisuuden 
tuovatkin yrityksiin aktiiviset omistajat ilman, että 
välttämättä tarvitaan valtion väliintuloa, Lounasmeri 
toteaa.

TESI TUKEE LISTAUTUJIA 
Tesi sparraa mielellään kasvukykyisiä ja -haluisia 

yrityksiä kohti listautumista, koska listautuminen 
on hyvä vaihtoehto kasvupääoman keräämiseen. 
Pörssiyhtiön asema tukee yritystä monin tavoin sen 
kasvaessa.

– Esimerkiksi yrityskaupat helpottuvat, kun 
osakkeen hinta on tiedossa ja rahoituksena voidaan 
käyttää osakevaihtoa. Lisäksi vieraan pääoman eh-
toisen rahoituksen korko on usein pienempi pörs-
siyritykselle kuin listaamattomalle”, sijoitusjohtaja 
Keith Bonnici Tesistä kertoo.

Listaamisen vaihtoehto on usein yrityksen 
myyminen. Jos yritys myydään ja Suomeen jää vain 
tytäryhtiö, parhaat työpaikat ja verotulot syntyvät 
muualle. Listautuminen mahdollistaa suomalaisen 
omistajuuden jatkumisen myös yrityksen kasvaessa. 
Pääkonttorikin pysyy tällöin yleensä Suomessa.

– Myöskään viestinnällistä näkökulmaa ei voi 
korostaa liikaa: listautuja saa runsaasti näkyvyyt-
tä, minkä seurauksena osaavien neuvonantajien, 
hallituksen jäsenten ja työntekijöiden rekrytoiminen 
helpottuu, Bonnici sanoo.

Listautuminen parantaa yrityksen uskottavuutta 
ja voi jopa avata pääsyn tietyille markkinoille. Esimer-
kiksi terveysteknologia-alalla listautuminen voi olla 
hyvinkin tärkeä uskottavuutta lisäävä tekijä.

TEEMA
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Tesi keskustelee salkkuyritystensä kanssa mah-
dollisesta listautumisesta jo yhteistyön alussa ja aut-
taa niitä tarpeen mukaan kehittämään toimintaansa 
pörssiyritykseltä vaadittavalle tasolle. Tuki nopeut-
taa kehitystä ja poistaa listautumiseen kohdistuvia 
pelkoja.

Vuonna 2019 Tesin salkkuyhtiöistä listautuivat 
teknologiayhtiöt LeadDesk ja Optomed. Näiden lisäk-
si Tesi oli myös mukana Relais Groupin listautumi-
sessa ankkurisijoittajana.

MUKAAN MYÖS YRITYSKAUPPOIHIN 
Tesillä on vankka kokemus listautumisista, ja monet 
sen salkkuyrityksistä ovat kasvaneet myös yritysos-
tojen avulla. Tesi aikookin jatkossa hyödyntää tätä 
osaamistaan entistä laajemmin.

– Kun halutaan synnyttää merkittäviä kasvuta-
rinoita, yritysostot ovat usein seuraava askel listau-
tumisen jälkeen. Mahdollisuudet ostoihin paranevat 
listautumisessa, koska liittyminen osaksi pörssiyhti-
ön kasvutarinaa voi olla ostettavan yrityksen kannal-
ta houkuttelevaa, Bonnici sanoo.

OPTOMED HAKI PÖRSSISTÄ KASVUVOIMAA
 Terveysteknologia-alaa edustava Optomed keräsi 

listautumisannissaan 
joulukuussa yli 20 
miljoonan euron brut-
tovarat ja sai 2 300 
uutta omistajaa. Yhti-
ön listautumisen mo-
tiivi oli nimenomaan 
varojen kerääminen 
seuraavaa kasvun vai-
hetta varten.

– Listautuminen 
tuo meille näkyvyyttä 
ja parantaa uskotta-
vuuttamme asiakkai-
den sekä sijoittajien 
silmissä. Nyt kerätyn 
pääoman turvin aiom-
me laajentua maan-
tieteellisesti sekä 
kaupallistaa uuden, 
tekoälyyn pohjautu-
van silmäseulonto-
jen kokonaisratkai-

TEEMA

summe. Olemme tällä 
hetkellä jälleenmyynti-
verkostomme ja laiteval-
mistaja-asiakkaittemme 
kautta markkinoilla yli 
60 maassa. Strategias-
samme on laajentua 
sekä uusille maantieteel-
lisille alueille että uusiin 
asiakassegmentteihin, 
kertoo Optomedin pe-
rustaja ja toimitusjohtaja 
Seppo Kopsala.

PAREMPI 
SILMÄTERVEYS 
USEAMMILLE 
Optomed valmistaa pie-
nikokoisia ja kevyitä, kä-
dessä pidettäviä silmän-
pohjakameroita sekä 
niihin liittyviä ohjelmistoja, joita käytetään silmäsai-
rauksien seulontaan. Yhtiön tavoitteena on viedä sil-
mäseulonnat perusterveydenhuoltoon. Näin esimer-
kiksi diabetekseen liittyvät silmänpohjan muutokset 
saataisiin nopeammin hoidon piiriin ja sokeutumisia 
pystyttäisiin ehkäisemään. Diabeettinen retinopatia 
on työikäisten yleisin näönmenetyksen syy.

– Silmänpohjakameroita tekevät muutkin, mutta 
tekoälyn hyödyntäminen kuvien tulkinnassa sisältää 
suuria uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Kopsala 
täsmentää.

Optomed valmistautui listautumiseen noin 
puolentoista vuoden ajan vahvistamalla hallintoaan, 
luomalla tarvittavat prosessit ja harjoittelemalla 
pörssiyhtiön viestintää. Optomedin toiminta on jo it-
sessään vastuullista, koska se pyrkii tuomaan parem-
man silmäterveyden entistä useampien ulottuville. |

Listautuja 
saa runsaasti 

näkyvyyttä, minkä 
seurauksena 
osaavien 
neuvonantajien, 
hallituksen jäsenten 
ja työntekijöiden 
rekrytoiminen 
helpottuu.
KEITH BONNICI  / SIJOITUSJOHTAJA, TESI

Kerätyn 
pääoman 

turvin aiomme 
laajentua 
maantieteellisesti 
sekä kaupallistaa 
uuden, tekoälyyn 
pohjautuvan 
ratkaisumme.
SEPPO KOPSALA / TOIMITUSJOHTAJA, 

OPTOMED

Lue lisää Optomedistä Tesin Dare to 
Grow -sivustolta.

PÖRSSISÄÄTIÖ

OPTOMED

https://dtg.tesi.fi/yritystarinat/porssitulokas-optomedin-tavoitteena-on-mahdollistaa-silmasairauksien-seulonta-kaikille/
https://dtg.tesi.fi/
https://www.porssisaatio.fi/
https://www.optomed.com/
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Deeptech: Maailma tarvitsee 
tiedepohjaisia yrityksiä
Suomi kuuluu innovaatioiden kärkimaihin 
maailmassa, ja suomalaiset tiedepohjaiset 
deeptech-yritykset keräävätkin koko ajan 
suurempia pääomasijoituksia. Deepte-
ch-yritykset tarjoavat sijoittajille merkittä-
vän tuottopotentiaalin tutkimusperustan-
sa ja erityisen osaamisensa vuoksi. Tesin 
sijoitussalkussa deeptechiä edustaa muun 
muassa kvanttitietokoneiden kehittämisen 
edelläkävijä IQM.

DEEPTECH-YRITYKSET pyrkivät ratkaisemaan maa-
ilmanlaajuisia haasteita tieteellisen tutkimuksen 
ja teknisten innovaatioiden avulla. Kansainvälinen 
rahastoyhtiö Atomico on seurannut pitkään sekä 
eurooppalaisia että suomalaisia teknologiayrityksiä. 
Deeptechin vahvistuminen on havaittu Atomicossa 
selvästi.

– Eurooppalaisessa akateemisessa ajatteluta-

vassa on tapahtunut 
olennainen muutos. 
Yrittäjäura on nyt en-
tistä hyväksytympi yli-
opistouran vaihtoehto 
niin maistereille kuin 
tohtoreillekin. Tutki-
mukseen pohjautuvia 
yrityksiä perustetaan 
yhä enemmän. Vuon-
na 2019 Euroopassa 
tehtiin 335 yrityskaup-
paa, joissa oli mukana 
yliopiston spinoff-yri-
tys, kun vuonna 2015 
vastaava luku oli 179, 
kertoo Atomicon osa-
kas Sophia Bendz.

SUOMI – TUTKIMUKSEN JA DEEPTECH-
SIJOITUSTEN MAA 
Suomi tunnetaan innovatiivisena ja tutkimusta suo-
sivana maana. Suomalaiset kasvuyritykset ovat Eu-
roopan mestareita pääomasijoitusten houkuttelussa, 
kun tarkastellaan sijoitusten suhdetta BKT:hen. 

TEKSTI NIKO HAIKALA | KUVA ALEKSANDRA OKOLO-KULAK

TEEMA

Suomalais- 
yritykset 

ottivat pitkän loikan 
eteenpäin deeptech-
sijoituksissa vuonna 
2019.
SOPHIA BENDZ / OSAKAS, ATOMICO
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(lähde: Pääomasijoittajat ry / Invest Europe). Myös 
deeptech-investoinneissa Suomi kuuluu Euroopan 
kärkimaihin.

– Kaksi Pohjoismaata, Ruotsi ja Suomi, sijoittui 
kymmenen parhaan joukkoon deeptech-sijoitusten 
suhteen vuonna 2019. Erityisesti suomalaisyritykset 
ottivat pitkän loikan eteenpäin vuonna 2019. Vuosi-
na 2014–2018 Suomi sijoittui kahdeksannelle sijalle 
deeptech-rahoituksessa Euroopassa, kun vuonna 
2019 sen sijoitus oli viides. Suomessa on mihin ta-
hansa Euroopan maahan verrattuna tiheässä tut-
kijoita ja ammattikehittäjiä. Tämä on avainyhdistel-
mä, joka tukee deeptech-teollisuuden kehittymistä, 
Bendz sanoo.

TESI ON PAIKALLINEN SIJOITUSKUMPPANI
Tesi on vahvasti mukana deeptech-yritysten imussa. 
Sijoituspäällikkö Tony Nysten tuntee useita tekijöitä, 
jotka tekevät deeptechistä kiinnostavaa sijoittajien 
näkökulmasta.

– Deeptech-yritykset ovat yleensä tehneet jo 
pitkään tieteellistä tutkimusta ennen yrityksen pe-
rustamista. Niinpä niillä on ainutlaatuista tietoa, joka 
tekee niiden tuotteista vaikeasti kopioitavia verrattu-
na monen muun yrityksen tuotteisiin. Deeptech-yri-

tykset ovat myös erittäin disruptiivisia. Ne tuovat 
pöytään korkeatasoisia innovaatioita ja uusia lähes-
tymistapoja. Kaikki tämä tekee niistä sijoittajalle mie-
lenkiintoisia ja tuottavia tapauksia, Nysten selittää.

Suurempi potentiaalinen tuotto tarkoittaa luon-
nollisesti myös suurempaa riskiä. Deeptech-yritysten 
riskiprofiili merkitsee, 
että Tesi on kansainvä-
lisille deeptech-sijoitta-
jille tärkeä paikallinen 
kumppani.

– Tutkimuspai-
notteisuuden vuoksi 
deeptech-yrityksillä on 
usein pidempi läpime-
noaika ja suuremmat 
pääomatarpeet kuin 
esimerkiksi perintei-
sillä ohjelmistoyrityk-
sillä. Toisin sanoen 
deeptech-yritykset 
vaativat sijoittajiltaan 
kärsivällisyyttä ja syviä 
taskuja. Tesillä on 
nämä molemmat, 

Deeptech-
yritykset 

vaativat 
sijoittajiltaan 
kärsivällisyyttä ja 
syviä taskuja.
TONY NYSTEN / SIJOITUSPÄÄLLIKKÖ, 

TESI

TEEMA
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joten voimme tarvittaessa lähteä varhaisessakin vai-
heessa mukaan jakamaan riskiä paikallisten ja kan-
sainvälisten kumppaneiden kanssa, Nysten toteaa.

URAAUURTAVAA TYÖTÄ 
KVANTTITIETOKONEIDEN KEHITYKSESSÄ 
Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n 
spin-off IQM on hyvä esimerkki nousevasta suoma-
laisesta deeptech-yrityksestä. IQM kehittää kvantti-
laskentaratkaisuja useisiin käytännön sovelluksiin.

– Kvanttitietotekniikkamme mahdollistaa sel-
laisten tehtävien ratkaisemisen, joiden laskeminen 
vie klassisilla tietokoneilla tuhansia tai jopa miljoonia 
vuosia. Tavoitteenamme on rakentaa kvanttiratkai-
suja, jotka ovat käytännössä hyödynnettävissä mo-
nilla eri aloilla akateemisesta tutkimuksesta lääkete-
ollisuuteen, pilvipalveluihin ja rahoitusalaan saakka, 
sanoo IQM:n toimitusjohtaja Jan Goetz.

Goetz suoritti Münchenissä tohtorin tutkinnon 
kvanttifysiikassa. Suomeen hänet toi Aalto-yliopis-
ton professorin Mikko Möttösen tutkimusryhmässä 
avautunut paikka. Tästä ryhmästä kehittyi vähitellen 
IQM:nä tunnettu kvanttiteknologian edelläkävijä. Yri-
tyksen teknologiajohtaja Kuan Tan työskenteli myös 
samassa tutkimusryhmässä. Ryhmä oli osa Aallon 
laajempaa kvanttiekosysteemiä, jossa IQM:n opera-
tiivinen johtaja Juha Vartiainen työskenteli ennen siir-
tymistään ohjelmistoalalle.

– Toimimme Suomessa osittain siksi, että kaikki 
perustajajäsenet tekivät jo työtä ja tutkimusta täällä. 
Suomella on myös erinomainen infrastruktuuri, joka 
tukee työskentelyä kvantti- ja nanoteknologian paris-
sa, Goetz jatkaa.

SIJOITTAJAT TARJOAVAT PÄÄOMAA JA 
MENTOROINTIA 
IQM:n toimintaa rahoittaneet Matadero QED, Maki.
vc, MIG Funds, OpenOcean, Vito Ventures ja Tesi 
ovat tarjonneet yhtiölle rahan lisäksi myös käytän-
nön neuvoja ja tukea.

– Sijoittajiemme taustat ovat monipuoliset ja 
kullakin on oma tyylinsä. Heillä on paljon kokemusta 
ohjelmisto- ja laitteistoyritysten johtamisesta, ja toi-

sinaan olemme onnis-
tuneet hyödyntämään 
sitä, Goetz selittää.

Vastaavasti myös 
IQM:llä on paljon an-
nettavaa sijoittajilleen 
vahvan tieteellisen 
taustansa ja korkean 
tason teknologiansa 
ansiosta. Tesiä kiinnosti 
IQM:ssä erityisesti kol-
me asiaa:

– Ensinnäkin 
IQM:llä on maailman-
luokan tiimi ja tausta 
ekosysteemissä, joka 
on tuottanut menesty-
viä yrityksiä aiemmin. 
Toiseksi heidän rat-
kaisuillaan on valtava 
vaikuttavuuspotentiaa-
li, joten yritystä on var-
masti mielenkiintoista 
seurata vielä sijoitu-
sikkunan jälkeenkin. Ja 
kolmanneksi: siinä, missä Eurooppa on ollut erittäin 
vahva tieteellisessä tutkimuksessa, Yhdysvallat ja Kii-
na ovat perinteisesti olleet parempia innovaatioiden 
kaupallistamisessa. Uskomme, että myös Suomella 
ja Euroopalla on kaikki edellytykset menestyvien rat-
kaisujen tuomiseen markkinoille, ja haluamme olla 
mukana tekemässä sitä, Nysten sanoo. |

TEEMA

Tavoittee- 
namme 

on rakentaa 
kvanttiratkaisuja, 
joita hyödynnetään 
eri aloilla 
akateemisesta 
tutkimuksesta 
lääketeollisuuteen 
ja pilvipalveluihin 
saakka.
JAN GOETZ / TOIMITUSJOHTAJA, IQM

Lue lisää Atomicosta ja IQM:stä Tesin 
Dare to Grow -sivustolta.

IQM

ATOMICO

https://dtg.tesi.fi/sijoittaminen/atomico/
https://dtg.tesi.fi/yritystarinat/iqm/
https://dtg.tesi.fi/
https://www.meetiqm.com/
https://www.atomico.com/
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
Suomen talouskasvu jatkoi hidastumistaan vuonna 
2019, ja lähivuosien ennusteet ovat koko ajan laskeneet 
lähemmäksi nollakasvua. Demografisten tekijöiden ohella 
kotimaan elinkeinoelämään vaikuttavat koko maailman-
talouden heikentyneet näkymät, mitkä ovat heijastuneet 
etenkin Eurooppaan. Moni markkinakommentaattori 
näkee, että Eurooppa saattaa ajautua pitkäkestoiseen 
matalan talouskasvun ja matalien korkojen ajanjaksoon. 
Tämän lisäksi geopoliittiset jännitteet sekä alkuvuodesta 
2020 puhjennut koronavirusepidemia vaikuttavat suoma-
laisyritystenkin toimintaan, esimerkiksi hankintaketjujen, 
tuotannon, myynti- ja logistiikkaverkostojen ja viennin 
näkökulmasta.

Globaaleilla pääomamarkkinoilla vuosi 2019 osoittau-
tui vahvaksi tuottovuodeksi niin osakkeissa kuin koroissa 
hetkellisen Q4-2018 notkahduksen jälkeen. Merkittävin 
selittävä tekijä hyville 2019 tuotoille oli keskuspankkien 
elvyttävä rahapolitiikka, mikä alensi korkokäyriä ja samal-
la ohjasi pääomia hakemaan tuottoa riskipitoisemmista 
omaisuusluokista, kuten pörssiosakkeista ja pääomasijo-
ituksista. 

Pörssimarkkinoiden tavoin Euroopan pääomasijoi-
tustoimiala kehittyi suotuisissa merkeissä vuonna 2019 
sekä kerättyjen varojen että sijoitusvolyymien osalta 
euromääräisesti mitattuna. PitchBookin tilastojen mukaan 
Euroopan venture capital -segmentissä huomionarvioista 
oli tosin enkeli- ja siemenvaiheen sijoituksia keränneiden 
yritysten lukumäärän pienentyminen sekä rahoituskier-
rosten keskikokojen selvä kasvu myöhemmän vaiheen 
B-, C- ja D-kierroksissa, nostaen samalla kohdeyritysten 
arvostustasoja. Merkittävä muutos aiempiin vuosiin oli se, 
että irtautumisaktiviteetti hiipui eurooppalaisista venture 
capital -kohdeyhtiöistä. 

Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla merkittävimmät 
kehityskaaret liittyivät ensi kertaa tapahtuneisiin yli 100 
milj. euron suuruisiin venture capital -rahoituskierroksi-
in sekä muutamiin erinomaisiin irtautumisiin samassa 
segmentissä (iLoq, Smartly, Blueprint Genetics). Suomes-
ta lähtöisin oleviin yrityksiin sijoitettiin venture capital 
-sijoituksia yli 500 milj. euroa vuonna 2019. Kotimaan 
ekosysteemin jatkuvuutta tukevat useat jo nousseet sekä 
varainkeruuvaiheessa olevat uudet pääomasijoitusrahas-
tot, joissa Tesi sekä sen hallinnoimat Kasvurahastojen 
Rahastot toimivat sijoittajina. Kotimaisissa venture capital - 
ja yritysjärjestelyrahastoissa on tällä hetkellä hyvin kerty-

nyttä sijoituskapasiteettia tukemaan yritysten lähivuosien 
rahoitustarpeita. 

Pääomasijoitusten ohella pörssilistautumiset ja jouk-
korahoituskierrokset ovat nousseet viime vuosien aikana 
relevantiksi rahoituskanavaksi suomalaisille kasvuyrityk-
sille. Toimivat ja monimuotoiset rahoitusmarkkinat muo-
dostavat tärkeän elementin menestyvälle yritystoiminnalle 
ja omistajuudelle. 

Kokonaiskuvassa aiempaa moniulotteisempi ja 
haasteellisempi toimintaympäristö, johon sisältyy myös 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, tulee aiheuttamaan 
yhä enemmän maailmanlaajuista painetta poliittisi-
in, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin järjestelmiin sekä 
pääomien suuntaamisen strategioihin ja niiden peruste-
lemiseen. Esimerkiksi eläkejärjestelmien kestävyydestä 
nykyisessä ultramatalassa korkoympäristössä käydään 
keskusteluja niin Suomessa kuin muuallakin. Vallitsevas-
sa tilanteessa pääomasijoittajien yhteiskunnallinen rooli 
korostuu vastuullisen talouskasvun luojana esimerkiksi 
innovatiivisten teknologioiden ja liiketoimintamallien kau-
pallistamisen avulla. 

TESIN ROOLI 
Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteet (75 % 
työllisyystavoite, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiora-
hoituksen 4 % osuus BKT:stä sekä Suomi hiilineutraaliksi 
vuoteen 2035 mennessä) ovat Tesiä ohjaavan työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteisiä tavoitteita. Tesiä koskevat 
hallitusohjelman kirjaukset liittyvät työ- ja elinkeinominis-
teriön toimeenpanemiin viennin ja kansainvälisen kasvun 
ohjelmaan, yrittäjyysstrategiaan sekä kotimaisen omista-
juuden ohjelmaan. 

Tesin tehtävänä on Suomen elinkeinoelämän edelly-
tysten parantaminen rahoituksen saatavuuden kehittämis-
en kautta. Tähän kuuluvat pääomasijoitusmarkkinan kehit-
täminen ja yksityisen pääoman saatavuuden parantaminen 
Suomessa, suomalaisten yritysten toimintaedellytysten 
parantaminen, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 
sekä liiketaloudellisesti kannattava ja vaikuttavuudeltaan 
merkittävä toiminta. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen 
tarjonta vaihtelee Suomessa huomattavasti tarvittavan 
rahoituksen koon ja yrityksen kasvuvaiheen mukaan. Ka-
peikkojen sijainti markkinakentässä vaihtelee myös ajassa. 
Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen takia on keskeistä, 
että yritysrahoitus toimii Suomessa, ja että pääomasijoitus-
markkinan kapeikot tunnistetaan. 

Hallituksen toimintakertomus 2019
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Tesin toiminnan ytimessä on pääomasijoittaminen 
rahastosijoitusten ja suorien sijoitusten muodossa sekä yhä 
enenevissä määrin pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä 
tukevan näkemyksellisen tiedon tuottaminen yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä omistamisen 
ja onnistumisen kunnianhimoa ja sitä kautta nostaa Suomi 
uudistuvan talouskasvun eturiviin.   

SIJOITUSTOIMINTA 
Tesi sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kohd-
eyrityksiin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Vuonna 
2019 Tesi antoi sijoitussitoumuksia pääomasijoitusrahas-
toihin ja teki uusia sijoituksia yrityksiin yhteensä 133 milj. 
eurolla (121 milj. eurolla vuonna 2018).

RAHASTOSIJOITUKSET

Rahastosijoitusten fokuksessa ovat aikaisen vaiheen 
kansainvälistyviin teknologiayrityksiin sijoittavat venture 
capital -rahastot sekä perinteisempien pk-yritysten kasvua 
ja uudistumista tukevat kasvu- ja yritysjärjestelyrahastot. 

Vuonna 2019 Tesi antoi sijoitussitoumuksia kymmeneen 
rahastoon yhteensä 89 milj. eurolla (59 milj. euroa). Kaksi 
sitoumusta kohdistui kotimaisiin venture capital -rahastoi-
hin (Eduimpact Fund I, Lifeline IV) ja viisi kasvu- ja yritysjär-
jestelyrahastoihin (Armada V, CapMan Buyout XI, DevCo 
Partners III, Evolver Fund I, Juuri Fund II). Tesin sijoittamiin 
kotimaisiin rahastoihin sijoitettiin muuta pääomaa 758 milj. 
euroa, noin 10-kertaisesti Tesin sitoumuksiin verrattuna. 
Näiden lisäksi Tesi antoi kolme sitoumusta kansainvälisi-
in venture capital -rahastoihin (Atomico V, Creandum V, 
Northzone IX), jotka täydentävät suomalaista pääomasijoi-
tusmarkkinaa erityisfokuksellaan tai -osaamisellaan. 

Tesi maksoi kohderahastoilleen pääomakutsuja yht-
eensä 75 milj. eurolla (84 milj. eurolla). Vastaavasti rahastot 
palauttivat sijoitusvaroja yhteensä 68 milj. eurolla (156 milj. 
eurolla). Tesi irtautui viidestä rahastosijoituksesta niiden 
toimikauden päätyttyä.

Oman sijoitustoimintansa lisäksi Tesi hallinnoi Kasvu-
rahastojen Rahastoja (KRR, KRR II, KRR III). KRR:t ovat Tesin 
ja kotimaisten työeläke- ja vakuutusyhtiöiden perustamia 
rahastojen rahastoja, jotka sijoittavat suomalaisiin venture 
capital-, kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoihin. Vuonna 2019 
KRR III antoi sitoumuksia neljään pääomasijoitusrahas-
toon. KRR-konseptin jo 10 vuotta jatkunut toimintamalli 
on osoittautunut menestyksekkääksi, luoden samalla 
positiivista kansantaloudellista vaikuttavuutta. Vuosina 
2009-2019 KRR-rahastot ovat antaneet sitoumuksia yht-
eensä 30 rahastoon. Nämä rahastot puolestaan ovat olleet 
vauhdittamassa jo yli 220 suomalaisyrityksen kasvua ja 
kansainvälistymistä.    

SUORAT SIJOITUKSET 
Tesi tekee suoria vähemmistösijoituksia suomalaisiin nope-
an kasvun teknologiayrityksiin, kasvua hakeviin pk-yrityksi-
in, toimiala- ja yritysjärjestelyihin sekä teollisiin hankkeisiin. 
Suoran sijoitustoiminnan keskiössä ovat kasvua ja taloud-
en rakenteiden uudistumista edistävät sijoitusohjelmat.

Vuonna 2019 Tesi sijoitti suoraan 25 yritykseen yht-
eensä 43 milj. euroa (62 milj. euroa). Näistä ensisijoituk-
sia tehtiin kuuteen yritykseen yhteensä 17 milj. eurolla 
(Wirepas Oy, IQM Finland Oy, Picosun Oy, Endev Oy, Fira 
Group Oy, Relais Group Oyj). Tesi teki jatkosijoituksia 
19 kohdeyritykseensä yhteensä 26 milj. eurolla. Näihin 
yrityksiin kohdistui uutta riskipääomaa yhteensä lähes 180 
milj. euroa, mikä on neljä kertaa Tesin sijoittama määrä. 
Pääomasta 99 milj. euroa tuli kansainvälisiltä sijoittajilta.

Kiertotalouden sijoitusohjelma käynnistettiin 75 milj. 
euron kokoisena loppuvuodesta 2018. Vuonna 2019 Tesi 
teki ohjelmasta sijoituksen skaalautumisvaiheessa olevaan 
Endeviin, jonka toiminta perustuu yhdyskuntalietteen 
polttamiseen ja raaka-aineen talteenottoon. Kiertotaloud-
en sijoitusohjelmasta on tehty sijoituksia vuoden 2019 
loppuun mennessä 12,5 milj. eurolla. 

ESIR-kanssasijoittajaohjelma kanavoi Euroopan 
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investointipankki EIP:n rahoitusta suomalaisille yrityksille ja 
mahdollistaa niille suuremmat sijoituskierrokset. Raho-
ituksesta puolet tulee ESIR-rahastosta ja puolet Tesiltä, 
ja mukana on yksityisiä sijoittajia vähintään yhtä suurella 
summalla. Vuonna 2019 ESIR-ohjelmasta tehtiin kolme sijo-
itusta (Wirepas Oy, Iceye Oy, Rauma Marine Constructions 
Oy) yhteensä 12,3 milj. eurolla. 

Tesi myös kannustaa kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä 
kohti pörssilistautumista. Vuonna 2019 Helsingin pörssiin 
listautui kuusi yritystä. Tesi oli mukana kolmessa näistä: 
ankkurisijoittajana tukkukaupan logistiikkayrityksen Relais 
Groupin listautumisessa sekä kohdeyhtiöidensä silmän-
pohjakameroita tuottavan Optomedin ja contact center 
-järjestelmiä rakentavan LeadDeskin listautumisissa.

Yksi Tesin tavoitteista on suomalaisen pääomasijoitus-
markkinan kansainvälistäminen. Pääoman ohella kansain-
väliset sijoittajat tuovat suomalaisten yritysten käyttöön 
erityisen arvokasta kansainvälistä liiketoimintaosaamista 
sekä kontaktiverkostoja. Vuonna 2019 Tesin kansainväliset 
sijoittajakumppanit sijoittivat suomalaisiin kasvuyrityksiin 
kaikkiaan 124 milj. euroa, josta 35 milj. euroa tuli Tesin 
kansainvälisiltä kohderahastoilta. 

Tesi on aktiivinen pääomasijoittaja ja panostaa 
osaavaan omistajuuteen ja kohdeyritystensä kasvuun. 
Suorien kohdeyritysten liikevaihto kasvoi vuoden aikana 
keskimäärin 14 % (mediaani). Venture capital -vaiheen 
yritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 23 % (mediaani) 
ja myöhemmän vaiheen yritysten keskimäärin 7 % (me-
diaani). 

Irtautumisten näkökulmasta vuosi 2019 oli aiempia vu-
osia hiljaisempi. Vuoden aikana sijoituksista palautui varoja 
kaiken kaikkiaan 78 milj. euroa, josta rahastojen osuus oli 
68 milj. euroa ja suorien sijoitusten osuus 10 milj. euroa. 
Tesi irtautui osittain kahdesta suorasta sijoituksesta. 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS  

Konsernin tulos
Vuosi 2019 muodostui vahvaksi tulosvuodeksi edellisvu-
osien tapaan. Tuloskehitystä tuki sekä pääomasijoitusto-
iminnasta että rahoitusarvopapereista syntyneet tuotot.  
Konsernin tilikauden tulos nousi edellisestä vuodesta ollen 
78 milj. euroa (55 milj. euroa vuonna 2018).

Konsernin pääomasijoitusten nettovoitot vuonna 2019 
olivat yhteensä 65 milj. euroa (90 milj. euroa). Pääomasi-
joitusrahastojen nettovoitot olivat 42 milj. euroa (72 milj. 
euroa). Nettovoittoja kasvattivat rahastojen onnistuneet 
irtautumiset kohdeyhtiöistä sekä yleinen positiivinen 
arvonkehitys.

Suorien sijoitusten nettovoitot olivat 23 milj. euroa (18 
milj. euroa). Nettovoitosta osa koostui sijoitusten osairtau-
tumisista, joita toteutui 2 kpl tilikauden aikana. Kohdey-
htiöiden kasvu ja kannattavuus kehittyivät pääosin hyvin. 

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut rahoitusarv-
opapereiden nettotulos oli 39 milj. euroa (-14 milj. euroa). 
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pääomasijoitusrahastoille annettuja sitoumuksia, joiden 
keskimääräinen maksuaika on yli neljä vuotta. Maksamat-
tomien rahastosijoitussitoumusten lisäksi yhtiön vireillä 
olevien sijoitusohjelmien toteuttamiseen on varattu 
pääomaa 100 milj. euroa.  Yhtiön hallituksen tekemiä 
sijoituspäätöksiä, joita ei ollut vielä toteutettu, oli 172 milj. 
euroa (31 milj. euroa), sisältäen sijoituspäätöksen Kasvura-
hastojen Rahasto IV Ky:öön, joka on toteutunut sijoitussi-
toumukseksi tammikuussa 2020.

Konsernitaseen loppusumma oli 1 130 milj. euroa 
31.12.2019 (1 031 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi 
tilikauden voiton 78 milj. euroa seurauksena 1 088 milj. 
euroon. Konsernin omavaraisuusaste oli 96,3 % (96,6 %). 
Konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta 
pääomaa.

Riskit ja riskienhallinta
Tesin toimintaa säätelevät erityislaki ja siihen liittyvä val-
tioneuvoston asetus, joissa on määritelty yhtiön keskeisiä 
riskinoton periaatteita. Tesi edistää Suomen pääomasijo-
itusmarkkinoiden kehittymistä ja suomalaisten yritysten 
kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiön toimintaan sisältyy 
näin ollen tavanomaista korkeampaa maantieteellistä ja 
toimialakohtaista riskinkantoa. Yhtiön sijoitustoimintaa 
tulee kuitenkin kokonaisuutena hallita siten, että yhtiön 
sijoitukset on riittävästi hajautettu ja että lakisääteisesti en-
sisijainen velvoite liiketoiminnan pitkän aikavälin kannat-
tavuudesta ei vaarannu.

Tesillä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiik-
ka, joka määrittää riskienhallinnan periaatteet, riskien-
määrittelyt ja -luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot 
sekä seuranta- ja raportointikäytännöt. Riskienhallinnan 
tehtävänä on varmistaa, että yhtiössä kannetut riskit ovat 
oikeassa mittasuhteessa riskinkantokykyyn nähden. Tav-

Pääomamarkkinat toipuivat vuoden 2018 viimeisen kvar-
taalin pudotuksesta ja tämä näkyi rahoitusarvopapereiden 
tuotoissa.  

Toiminnan kulut olivat 8,5 milj. euroa (8,3 milj. euroa) 
kasvaen 2,4 % edellisvuodesta. Kulujen kasvu johtui osin 
strategiaa tukevien tietojärjestelmien kehittämisestä ja 
tietomallin rakentamisesta.  Toiminnan kulujen suhde hal-
linnoitaviin pääomasijoituksiin oli 0,7 % (0,8 %). Liikevoitto 
oli 96 milj. euroa (68 milj. euroa). 

Tase ja rahoitusasema
Pitkäaikaiset varat olivat tilikauden päättyessä 751 milj. 
euroa (646 milj. euroa), joista käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti arvostettujen pääomasijoitusten osuus oli 711 milj. 
euroa (606 milj. euroa). Pääomasijoitusten määrä kasvoi 
tilikauden aikana 105 milj. eurolla. Pääomasijoitukset 
jakaantuivat tilikauden lopussa pääomasijoitusrahastoihin 
419 milj. euroa (371 milj. euroa) ja suoriin sijoituksiin 292 
milj. euroa (235 milj. euroa). Muutokset näkyvät alla olevas-
sa kuvaajassa.  65 milj.  euron käyvän arvon muutoksesta 
39 milj. euroa oli realisoitunutta tulosta.

Tarkempia tietoja käyvän arvon määrittämisestä on 
esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Lyhytaikaisiin varoihin 379 milj. euroa (385 milj. euroa) 
sisältyi käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattuja rahoi-
tusarvopapereita 375 milj. euroa (378 milj. euroa). Käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattuja rahoitusarvopapereita 
on kirjattu myös pitkäaikaisiin varoihin 25 milj. euroa. (25 
milj. euroa). Rahoitusarvopaperit koostuivat korkosijoituk-
sista 241 milj. euroa (227 milj. euroa), osakesijoituksista 86 
milj. euroa (100 milj. euroa) ja muista sijoituksista 73 milj. 
euroa (76 milj. euroa).  

Rahoitusarvopapereilla turvataan yhtiön sijoitusto-
iminnan jatkuvuus ja maksuvalmius maksamattomiin 
sijoitussitoumuksiin. Maksamattomat sijoitussitoumukset 
olivat vuoden 2019 päättyessä 339 milj. euroa (316 milj. 
euroa). Maksamattomat sijoitussitoumukset ovat pääosin 
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PÄÄOMASIJOITUSTEN ARVON MUUTOSTEN VAIKUTUS PÄÄOMASIJOITUSSALKUN (€711M) ARVOON, €M 

Rahastosijoitukset (käypä arvo €419m)

Suorat sijoitukset 
(käypä arvo €292m) 0 % -5 % -10 % -15 % -20 %

0 % 0 -21 -42 -63 -84

-10 % -29 -50 -71 -92 -113

-20 % -58 -79 -100 -121 -142

-30 % -87 -108 -129 -150 -171

-40 % -117 -138 -159 -180 -200

oitteena 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 molem-
piin liittyy erilaisia sijoitusriskejä, joita ovat arvostusriskit, 
markkinariskit, likviditeettiriskit, rahoitusriskit, luottoriskit, 
valuuttariskit, korkoriskit ja muut sijoitusriskit. 

Suoriin elinkeinopoliittista vaikuttavuutta tavoitteleviin 
teollisiin sijoituksiin sisältyy korostunutta liiketoimintarisk-
iä. Teolliset suorat sijoitukset edustavat noin neljännestä 
koko suorien sijoitusportfoliosta ja 10 %:n osuutta koko 
pääomasijoitussalkusta.

Pääomasijoitusten arvo tilikauden lopussa oli yhteensä 
711 milj. euroa. Sijoitukset ovat alttiina edellä mainituille 
riskeille, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa oleellises-
ti sijoitusten tulevaan arvonkehitykseen. Alla olevassa 
taulukossa on esitetty eri suhteellisten arvonmuutosten 
mahdollisia euromääräisiä vaikutuksia pääomasijoitus-
salkun arvoon.

Pääomasijoitusten sijoituskohtaisia riskejä hallitaan 
ennakoivalla hankevirran generoinnilla, huolellisella 
valmisteluvaiheen analyysillä, osallistumalla hallinnollisesti 
kohdeyhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen, aktiivisella 
vuorovaikutuksella pääomasijoitusrahastojen hallinnoijien 

suuntaan sekä toimimalla aktiivisesti sijoitusten irtau-
tumisvaiheessa.

Rahoitusriskien hallinnalla varmistetaan, että yhtiöllä 
on aina käytettävissään liiketoimintaan (maksamattomiin 
sijoitussitoumuksiin) riittävä rahoitus. Likviditeetin keh-
itystä ja kassavirtoja seurataan jatkuvasti. Uusien sijoi-
tusten valmistelussa huomioidaan sijoitusten vaikutus 
likviditeettiin ja rahoitusasemaan. Yhtiön kassavirroista ja 
sijoituksista pääosa on euromääräistä.

Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään valitulla 
riskitasolla yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussu-
unnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla 
turvataan yhtiön varojen riittävyys pääomasijoitustoi-
mintaan ja muuhun maksuliikenteeseen. Rahoitusarvo-
paperisijoitukset hajautetaan korkorahastosijoituksiin, 
osakerahastosijoituksiin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. 
Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille 
seurataan säännöllisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksiin 
liittyvää vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla 
yhteistyökumppanien valintamenettelyllä.

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 2019 
päättyessä 97 %. 

Tarkempia tietoja riskeistä ja riskienhallinnasta on 
esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

HALLINTO
Konsernirakenne 
Konserniin kuuluvat emoyhtiön kokonaan omistamat 
tytäryhtiöt FEFSI Management Oy, Tesi Fund Management 
Oy ja Tesi Industrial Management Oy sekä Aker Arctic 
Technology Oy (omistusosuus 66,4 %). 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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Organisaatio ja toiminnan kehittäminen   
Tesin varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2019 hallituksen 
jäseniksi valittiin: hallituksen puheenjohtaja Kimmo Jyllilä 
(KTM, s. 1972), Marika af Enehjelm (TkT, KTM, s. 1974), Pauli 
Kariniemi (KTL, s. 1970), Jyrki Mäki-Kala (KTM,   
s. 1961), Mika Niemelä (VTM, s. 1975), Annamarja Palohei-
mo (VT, LL.M, s. 1964) ja Riitta Tiuraniemi (DI, s. 1962).Mari-
ka af Enehjelm erosi Tesin hallituksesta 29.8.2019.Hallitus 
kokoontui vuonna 2019 yhteensä 14 kertaa ja keskimääräi-
nen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 81,9%.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jan Sasse (KTM, 
s. 1967). Emoyhtiön palveluksessa työskenteli tilikauden 
aikana keskimäärin 37 henkilöä. Tilikaudella yhtiöön palk-
attiin viisi uutta henkilöä vakituiseen työsuhteeseen. Yhtiön 
palveluksesta erosi viisi henkilöä ja yksi siirtyi eläkkeelle. 
Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 10 naista ja 25 
miestä vakituisessa työsuhteessa sekä yksi nainen määräai-
kaisessa työsuhteessa.

Tavoite- ja palautekeskustelut käytiin kaksi kertaa. 
Keskustelujen 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 2019 osaamisen kehittämisessä on keskitytty Tesin 
strategisten teemojen ymmärryksen syventämiseen sekä 
uusien datatyökalujen käyttöönottoon. Henkilöstöä on pe-
rehdytetty myös tunnistamaan monimuotoisuuden hyötyjä 
ja tiedostamattomia olettamia.

Henkilöstön motivaatiota ja työtyytyväisyyttä seurataan 
säännöllisten henkilöstötutkimusten avulla. Tutkimuksessa 
kysytään mm. Tesin arvojen toteutumisesta, oman työn ja 
yhteistyön sujuvuudesta, esimiestyöstä ja Tesistä työnanta-
jana. Kokonaisindeksi oli noussut vuoden 2018 tasosta. 

Tesi noudattaa VNK:n valtionyhtiöitä koskevia palkit-
semislinjauksia. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma 
vuonna 2019 oli 4,2 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Palkitsemis-
järjestelmää kehitetään yhtiön tavoitteiden kehittyessä, jotta 
se tukisi toimintaa tehokkaasti. Palkitsemiskäytännöistä 
kerrotaan enemmän yhtiön yritysvastuuraportissa. 

Osakkeet ja osakepääoma
Yhtiöllä on yksi osakelaji ja 43.160 osaketta. Osakepääoma 
on 438.992.200 euroa.

Voitonjakoehdotus 
Emoyhtiön (FAS-tilinpäätöksen mukaiset) jakokelpoiset 
varat 31.12.2019 olivat 271.287.600,17 euroa. Yhtiön 
taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen 
ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa 
yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2019. 
Yhtiön varat suunnataan yritysten kasvua ja kansainvälisty-

mistä sekä pääomasijoitusmarkkinan kehittämistä edistävi-
in pääomasijoituksiin.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN  
JÄLKEISET TAPAHTUMAT   
Tilikauden päättymisen jälkeen Tesi on perustanut Kasvu-
rahastojen Rahasto IV Ky:n (KRR IV) yhdessä kotimaisten 
työeläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa. KRR IV:n pääoma 
ensimmäisessä sulkemisessa oli 165 milj. euroa. Tesi antoi 
KRR IV:ään 65 milj. euron sitoumuksen.  KRR IV pyrkii vuosi-
na 2020-2025 sijoittamaan 10-14 kotimaiseen pääomasijoi-
tusrahastoon. 

Tesi on tehnyt alkuvuoden 2020 aikana suorat sijoituk-
set Upcloud Oy:öön ja Nordic Rescue Group Oy:öön, johon 
kuuluvat Saurus Oy ja Vema Lift Oy. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuonna 2020 Tesi toteuttaa tehtäväänsä parhaiten keskit-
tymällä neljään strategiseen teemaan: vaikuttavuuteen, 
kasvuun ja kansainvälistymiseen, arvonluontiin ja näke-
mykselliseen tiedon jakamiseen.  

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus läpileikkaa kaikkia Tesin 
tehtäviä. Tesin toiminnan vaikuttavuus ilmenee elinkeinop-
oliittisena vaikuttavuutena, taloudellisena vaikuttavuute-
na sekä kestävän kehityksen edistämisenä yritystasolla. 
Vuonna 2020 Tesi tulee määrittelemään vaikuttavuuden 
toimintamallin entistä paremmin sijoituksissaan sekä mit-
taamisessa ja datan keräämisessä.Tesi edistää diversiteettiä 
laaja-alaisesti omassa toiminnassaan sekä kohderahas-
toissa ja -yrityksissä muun muassa seurantaa kehittämällä. 
Vaikuttavuuden tavoittelua tuodaan entistä vahvemmin 
Tesin oman toiminnan ohjaukseen. 

Tesi pyrkii entistä systemaattisemmin ja suunnitelmall-
isemmin rakentamaan kansainvälistä verkostoaan palve-
lemaan suomalaisyritysten tarpeita. Tesi jatkaa yksityisen 
pääoman houkuttelua Suomeen sekä kansainvälisen liike-
toimintaosaamisen kanavointia suomalaisille yrityksille. Sa-
malla Tesi pyrkii aktiivisesti jalkauttamaan kansainvälisistä 
suhteistaan nousevan osaamisen ja verkostot kotimaisen 
pääomasijoitusmarkkinan käyttöön. Tesi lisää läsnäoloaan 
Piilaaksossa Nordic Innovation House -yhteistyön kautta 
palvellakseen suomalaisia yrityksiä Pohjois-Amerikkaan 
suuntautuvissa kansainvälistymissuunnitelmissa sekä 
suomalaisia rahastojen hallinnointiyhtiöitä sijoittajaverkos-
tojen rakentamisessa.  

Tesi on aktiivinen pääomasijoittaja, joka pyrkii 
johdonmukaisesti kehittämään markkinaa. Tesi tun-
nistaa markkinakapeikkoja sekä toimeenpanee niistä 
johdettuja painopistealueita ja sijoitusohjelmia. Näke-
myksellisen tiedon jakaminen tulee nostamaan rooliaan 
markkinankehittämisessä sijoitustoiminnan rinnalla, 
tavoitteena lisätä Suomen markkinan läpinäkyvyyttä ja 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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houkuttelevuutta. Tesi tarkastelee markkinaa yhteistyössä 
sidosryhmiensä kanssa ja jakaa tietomalliaan myös aka-
teemiseen tutkimuskäyttöön. Vuoden 2020 aikana Tesi 
tulee julkaisemaan katsauksia pääomamarkkinasta ja sen 
toimivuudesta eri näkökulmista yhteistyössä kumppanei-
densa kanssa.

Tesi jatkaa rahastosijoitustoiminnallaan kotimaisen 
pääomasijoitusmarkkinan pitkäjänteistä kehittämistä 
ja kansainvälistämistä. Tesi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota kotimaisten hallinnointitiimien sparraukseen 
ja skaalaamiseen kohti kansainvälistä toimintaa, diver-
siteetin edistämiseen hallinnointitiimeissä, verkostojen 
rakentamiseen, rahastosijoittajakunnan kehittämiseen ja 
kasvurahastomarkkinan vahvistamiseen. Kotimainen ra-
hastohankevirta on merkittävässä kasvussa. Kansainvälisen 
rahastotoiminnan fokusoimista jatketaan entistä tarkem-
min alueille, joista Suomesta puuttuu pääomaa, osaamista 
ja verkostoja. 

Suorien sijoitusten avulla Tesi tavoittelee lyhyem-
män aikavälin vaikuttavuutta jakamalla riskiä yksityisten 
sijoittajien kanssa. Suorien sijoitusten hankevalinnassa on 

entistä suurempi painoarvo sijoituskohteiden positiivisella 
nettovaikuttavuudella. Suorat venture capital -sijoituk-
set keskittyvät merkittävien rahoituskierrosten kokoon 
saattamiseen sekä erityisesti alkuvaiheen healthtech- ja 
deeptech-sijoituksiin. Suorat kasvusijoitukset tähtäävät 
omistajapohjan monipuolistamiseen yritysten kasvun 
tukemiseksi ja suomalaisten innovaatioiden teolliseen 
skaalaamiseen. Sijoituskohdeyrityksissä Tesi keskittyy 
arvonluontiin, aktiiviseen omistajuuteen ja vaikuttavuusta-
voitteiden edistämiseen liiketoiminnallisista lähtökohdista 
yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Suorien sijoitusten 
hankevirran odotetaan jatkuvan kappalemääräisesti edel-
lisvuoden tasolla. 

Tesi jatkaa läheistä yhteistyötään Euroopan investointi-
pankin EIB:n ja Euroopan investointirahaston EIF:n kanssa 
EU-rahoituksen kanavoinnissa suomalaisille yrityksille. 
ESIR-kanssasijoittajaohjelmalla on jatkossakin tärkeä rooli 
suurien sijoituskierrosten mahdollistamisessa.  

Viime vuosien positiivinen tuloskehitys antaa Tesille 
hyvät resurssit suomalaisten yritysten kasvun ja kansain-
välistymisen edistämiseen myös jatkossa. 

AVAINLUVUT

KONSERNIN AVAINLUVUT
IFRS
2019

IFRS
2018

IFRS
2017

IFRS
2016

IFRS
2015

Tilikauden tulos, milj. € 77,8 54,6 65,7 44,6 86,4

Oma pääoma, milj. € 1 088,2 996,0 978,2 912,5 867,9

Taseen loppusumma, milj. € 1 129,7 1030,5 1020,3 943,0 895,3

Maksamattomat sitoumukset, milj. € 339,0 316,0 367,4 305,5 265,0

Pääomasijoitusten hankintahinta, milj. € 639,3 545,1 496,0 526,2 503,4

Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset, milj. € 978,3 861,1 863,4 831,7 768,4

Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo, milj. € 710,9 605,6 560,1 525,2 459,8

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

Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj.€ 132,7 120,8 148,8 164,6 93,0

Oman pääoman tuotto 7,5 % 5,5 % 6,9 % 5,0 % 11,2 %

Omavaraisuusaste 96,3 % 96,6 % 95,9 % 96,8 % 96,9 %

Kulut per hallinnoitavat pääomasijoitukset 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,8 % 0,8 %

Henkilöstö keskimäärin 37 36 32 34 31

Tilikauden palkat ja palkkiot, milj.€ 4,2 3,9 3,7 3,9 3,6

Rahastosijoituksia, kpl 92 87 91 93 91

Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 665 712 660 677 617

Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 51 45 37 36 37

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

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

Kohdeyhtiöitä yht. 719 760 702 723 670

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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Konsernin laaja tuloslaskelma

EUR TUHATTA LIITETIETO 2019 2018

Pääomasijoitusrahastojen nettovoitot 5 41 560 71 717

Suorien sijoitusten nettovoitot 5 23 001 17 947

Pääomasijoitusten nettovoitot yhteensä 64 561 89 664

Rahoitusarvopapereiden nettovoitot 38 723 -14 305

Rahastojen hallinnointituotot 1 225 938

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 39 948 -13 367

Henkilöstökulut 6 -4 966 -4 689

Poistot ja arvonalentumiset -523 -213

Liiketoiminnan muut kulut 7 -3 494 -3 649

Liikevoitto / -tappio 95 526 67 748

Rahoitustuotot 96 181

Rahoituskulut -136 -250

Voitto / tappio ennen veroja 95 485 67 678

Tuloverot 8 -17 736 -13 066

Tilikauden voitto / tappio 77 750 54 613

Tilikauden laaja tulos yhteensä 77 750 54 613

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 77 750 54 613

IFRS-KONSERNITILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS
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Konsernitase

EUR TUHATTA LIITETIETO 31.12.2019 31.12.2018

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Pääomasijoitukset

Pääomasijoitusrahastot 4 419 399 370 529

Suorat sijoitukset 4 291 528 235 118

Pääomasijoitukset yhteensä 710 927 605 647

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9 1 613 644

Laskennalliset verosaamiset 11 13 024 14 460

Rahoitusarvopaperit 4 25 318 25 010

Pitkäaikaiset varat yhteensä 750 882 645 761

Lyhytaikaiset varat

Saamiset 381 2 237

Rahoitusarvopaperit 4 375 036 378 455

Rahavarat 3 369 4 089

Lyhytaikaiset varat yhteensä 378 786 384 781

Varat yhteensä 1 129 668 1 030 542

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Oma pääoma

Osakepääoma 438 992 438 992

Ylikurssirahasto 215 855 215 855

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14 500 0

Kertyneet voittovarat 341 112 286 499

Tilikauden voitto 77 750 54 613

Oma pääoma yhteensä 10 1 088 209 995 959

Velat

Pitkäaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat 856

Laskennalliset verovelat 11 36 837 28 092

Pitkäaikaiset velat yhteensä 37 693 28 092

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat 12 3 766 6 491

Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 766 6 491

Velat yhteensä 41 459 34 583

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 129 668 1 030 542

IFRS-KONSERNITILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS
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EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

EUR TUHATTA Osakepääoma Ylikurssirahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
 rahasto

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

EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

EUR TUHATTA Osakepääoma Ylikurssirahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
 rahasto

Kertyneet  
voittovarat

Oma pääoma  
yhteensä

1.1.2019 438 992 215 855 341 112 995 959

Tilikauden voitto 77 750 77 750

Tilikauden laaja tulos 77 750 77 750

Osakeanti 14 500 14 500

Osingonjako 0

Oma pääoma 31.12.2019 438 992 215 855 14 500 418 861 1 088 209

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
IFRS-KONSERNITILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS
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EUR TUHATTA 2019 2018

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Maksetut pääomakutsut rahastoihin -74 810 -83 440

Saadut kassavirrat rahastoista 67 666 155 228

Maksetut suorat sijoitukset -43 286 -63 125

Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 5 648 10 443

Saadut korot pääomasijoituksista 71 270

Saadut osingot pääomasijoituksista 3 986 1 306

Pääomasijoitusten rahavirta yhteensä -40 725 20 682

Maksut rahoitusarvopapereista -123 597 -132 550

Luovutustulot rahoitusarvopapereista 165 539 160 121

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 225 938

Maksut liiketoiminnan kuluista -8 801 -7 827

Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja -6 359 41 365

Maksetut välittömät verot -8 861 -27 474

Liiketoiminnan rahavirta (A) -15 220 13 891

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 0

Investointien rahavirta (B) 0 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksetut osingot 0 -16 000

Maksullinen osakeanti 14 500 0

Rahoituksen rahavirta (C) 14 500 -16 000

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -720 -2 109

Rahavarat tilikauden alussa 4 089 6 198

Rahavarat tilikauden lopussa 3 369 4 089

Konsernin rahavirtalaskelma

IFRS-KONSERNITILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS



TESIN VUOSIKERTOMUS 2019 34

YLEISET TIEDOT KONSERNISTA
Suomen Teollisuussijoitus Oy (”Tesi”, ”yhtiö”) on valtion 
pääomasijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on taloudellisen 
tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitus-
markkinan kehittäminen sekä yritystoiminnan ja talouden 
kasvun edistäminen.

Tesin kotipaikka on Helsinki ja osoite Porkkalankatu 1, 
00180 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saat-
avissa edellä mainitusta osoitteesta ja internet-osoitteesta 
www.tesi.fi/. Tesin hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
28.2.2020 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi vielä muuttaa 
tilinpäätöstä.

Tesi sijoittaa suomalaisiin yrityksiin suoraan ja pääo-
masijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, 
kansainvälistymiseen, merkittäviin teollisiin investointeihin 
sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin. 

Tesi on osa kansallista innovaatiojärjestelmää, jonka 
tehtävänä on uudistaa elinkeinoelämää, edistää uuden 
teknologian kehittämistä ja hyödyntämistä, luoda uusia 
kasvuyrityksiä sekä synnyttää työpaikkoja ja hyvinvoin-
tia. Tesi tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun 
rahoitus tarjonnan rinnalle pääomasijoitusmuotoisen 
rahoituksen. Keskeinen periaate on toimia markkinaehtois-
esti 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 1,6 miljardilla eurolla. Rahoituksen kohteena on 
tällä hetkellä 719 yritystä suoraan ja välillisesti rahastojen 
kautta. Sijoitustoiminnan jatkuvuus ja kasvu on pystytty 
turvaamaan valtion pääomituksilla sekä yhtiön omalla 
tulorahoituksella. 

Tesin toimintaa säädetään lailla (laki Suomen Teol-
lisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä) ja asetuksella 
(Valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy -ni-
misestä 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 31.12.2019 voimassa olevia IAS- ja 

IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälis-
illä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpi-
tolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 
säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettavaksi 
hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Til-
inpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-sään-
nöksiä täydentävän kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön 
vaatimusten mukaiset.

Tilinpäätöksen pääasiallinen arvostamisperusta on 
käypä arvo, sillä 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 tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteita sovellettaessa. Tilinpäätöksen 
laadinnassa käytetyt merkittävimmät arviot ja harkinta on 
esitetty laadintaperiaatteiden kohdassa 2. Keskeiset kirjan-
pidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut.

VUODEN 2019 ALUSTA VOIMAAN TULLEET  
JA MUUTETUT STANDARDIT
Tesi on ottanut käyttöön International Accounting Stand-
ards Boardin (IASB) julkistaman standardin IFRS 16 
Vuokrasopimukset, joka tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Uusi 
standardi korvasi IAS 17 standardiin sisältyvän ohjeistuk-
sen. IFRS 16 standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokra-
sopimusten merkitsemistä taseeseen vuokrasopimusvelan 
sekä siihen liittyvänä käyttöoikeusomaisuuseränä. Tasee-
seen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat 
lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasop-
imuksia sekä arvoltaan enintään noin 5.000 euroa olevia 
hyödykkeitä. Tesi on soveltanut jälkimmäistä helpotusta 
sekä siirtymähetkellä että sen jälkeisillä tilikausilla. 

Käyttöönoton seurauksena kirjattiin 1.1.2019 taseen 
aineellisten hyödykkeiden käyttöoikeusomaisuuseriin 1,5 
miljoonaa euroa ja vastaavat kirjaukset tehtiin lyhyt- ja 
pitkäaikaisiin velkoihin vuokrasopimusvelaksi.   

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräys-
valta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallise-
na yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on 

1. Yhteenveto merkittävistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
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oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaiku-
ttamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa 
valtaansa. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konserni-
tilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on 
saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset siihen 
saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäi-
set liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat 
voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilin-
päätöstä 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, 
lukuun ottamatta operatiivisia tytäryrityksiä, jotka harjoit-
tavat sijoittamiseen liittyviä toimintoja tai tuottavat sijoitus-
ten hallinnointipalveluja, elleivät kyseiset tytäryritykset itse 
täytä sijoitusyhteisön kriteerejä. 

Toisin sanoen konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä 
tytäryrityksiä ovat yhtiöt, jotka tuottavat rahastojen hal-
linnointipalveluja ja joiden katsotaan olevan emoyrityksen 
liiketoiminnan jatke. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavia sijoitusyhteisöjä ovat tytäryritykset, joiden kautta 
Tesi tekee omat sijoituksensa. Konsernin tytäryritykset ja 
niiden käsittely konsernitilinpäätöksessä on esitetty liitetie-
dossa 15.

Tesi kirjaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti myös 
sellaiset sijoituskohteet, joissa sillä on huomattava vaiku-
tusvalta.

ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT
Valuuttamääräiset liiketapahtumat kirjataan toimintav-
aluutan määräisiksi tapahtumapäivän valuuttakursseilla. 
Syntyneet kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoituk-
sen kurssierot esitetään nettomääräisinä rahoitustuotoissa 
ja -kuluissa.

RAHOITUSVARAT

Rahoitusvarojen kirjaaminen  
ja arvostaminen
Tesin rahoitusvarat muodostuvat pääomasijoituksista, 
rahoitusarvopapereista sekä rahavaroista. Rahoitusvarat 
on luokiteltu konsernin rahoitusvarojen hallinnoinnissa 
noudattaman liiketoimintamallin mukaisesti ja sopimus-
perusteisten 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 ar-
vostettaviin. Raportointihetkellä konsernilla on ainoastaan 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitus-
varoja. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan 
kaupankäyntipäivänä. 

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet 
rahavirtoihin ovat lakanneet tai ne on siirretty toiselle 
osapuolelle niin, että riskit ja edut ovat siirtyneet. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat
Pääomasijoitukset ja rahoitusarvopaperit luokitellaan alku-
peräisen kirjaamisen yhteydessä nimenomaisesti käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi, ko-
ska Tesi hallinnoi niitä, ja niiden tuloksellisuutta seurataan 
käypään arvoon perustuen (”käyvän arvon option” sov-
eltaminen). Pääomasijoitukset ovat pääasiassa pitkäaikai-
sia 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 netto-
muutokset esitetään tuloslaskelman ”Pääomasijoitusten 
nettovoitoissa” ja rahoitusarvopapereiden käyvän arvon 
muutokset esitetään rivillä ”Rahoitusarvopapereiden 
nettovoitot”. Kaikki korko- ja osinkotuotot sisältyvät käyvän 
arvon nettomuutokseen. Käyvän arvon määritysperusteet 
on esitetty liitetiedossa 4. Käyvän arvon määrittäminen.

RAHAVARAT 
Rahavarat sisältävät käteisen rahan ja vaadittaessa mak-
settavat pankkitalletukset. 

RAHOITUSVELAT
Tesillä on vähäisiä määriä lyhytaikaisia rahoitusvelkoja (os-
tovelat), jotka luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettaviksi. Rahoitusvelat esitetään taseessa lyhytai-
kaisina velkoina, jos ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa 
raportointikauden päättymispäivästä. 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat koneis-
ta ja kalustosta sekä vuokrahuoneistojen perusparan-
nusmenoista ja ne arvostetaan taseessa alkuperäiseen 
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 
mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Aineelliset käyttöo-
maisuushyödykkeet poistetaan tasapoistoin niiden arvioi-
dun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudel-
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liset vaikutusajat hyödykeryhmittäin ovat seuraavat:
• Koneet ja kalusto 3-5 vuotta
• Vuokrahuoneiston perusparannusmenot  

5–10 vuotta
Aineettomiin hyödykkeisiin luetaan aineettomat oikeu-

det, joita ovat tietokoneohjelmistot. Aineettomat hyödyk-
keet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan 
alkuperäiseen hankintahintaan vähennettynä kertyneillä 
poistoilla. Aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoiston 
niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Tietokoneo-
hjelmistojen arvioitu taloudellinen vaikutusaika on viisi 
vuotta.

Aineelliset hyödykkeet sisältävät lisäksi käyttöoikeuso-
maisuuserinä IFRS 16 mukaiset vuokrasopimukset, joissa 
Tesi on vuokralle ottajana. Käyttöoikeusomaisuuserät 
poistetaan sopimusaikanaan.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
arvon alentuminen
Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päätty-
mispäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän 
arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kysei-
sestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän 
kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikuttei-
sesti.

SAAMISET
Saamiset koostuvat pääasiassa kulujaksotuksista ja muista 
siirtosaamisista.

VUOKRASOPIMUKSET
 
IFRS 16 vuokrasopimukset 
Standardin käyttöönotto ja soveltaminen on esitetty 
kohdassa Vuoden 2019 alusta voimaan tulleet ja muutetut 
standardit.

IAS 17 vuokrasopimukset (vertailukauden 
laadintaperiaatteet)
Vuokrasopimukset luokitellaan sopimushetkellä joko raho-
itusleasingsopimukseksi tai muuksi vuokrasopimukseksi 
sen perusteella siirtyvätkö omistamiselle ominaiset riskit ja 
edut olennaisilta osin.

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otettujen hyödyk-
keiden omistamiseen liittyvistä riskeistä ja eduista olen-
nainen osa siirtyy vuokralle ottajalle, luokitellaan rahoitu-
sleasingsopimuksiksi.

Vuokrasopimukset, joissa vuokralle otetun hyödykkeen 
omistamiseen liittyvistä riskeistä olennainen osa säilyy 
vuokralle antajalla, luokitellaan muiksi vuokrasopimuk-

siksi ja ne sisältyvät vuokralle antajan taseeseen. Muid-
en vuokrasopimusten perusteella suoritettavat maksut 
kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokrakuluiksi vuokra-
ajan kuluessa.

Tesin vuokrasopimukset on luokiteltu muiksi vuokra-
sopimuksiksi.

TYÖSUHDE-ETUUKSISTA JOHTUVAT MENOT
Tesin eläkejärjestelyt on luokiteltu maksupohjaisiksi jär-
jestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä yhtiö suorittaa 
julkisesti tai yksityisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksiin 
maksuja, jotka ovat pakollisia ja sopimuksiin perustuvia. 
Tesillä ei ole näiden suoritusten lisäksi muita maksuvelvoit-
teita. Suoritetut maksut kirjataan henkilöstökuluiksi, kun 
ne erääntyvät maksettaviksi. Etukäteen suoritetut maksut 
merkitään varoiksi taseeseen siltä osin kuin ne ovat saata-
vissa takaisin palautuksina tai tulevien maksujen vähennyk-
sinä.

Koko yhtiön henkilöstö kuuluu palkkiojärjestelmän piiri-
in. Yhtiön henkilöstö on perustanut loppuvuodesta 2019 
henkilöstörahaston, jonne henkilöstö voi rahastoida ansait-
semiaan palkkioita, joita maksetaan yhtiössä käytössä 
olevasta palkkiojärjestelmästä.

TULOVEROT
Tuloslaskelman verokulu sisältää sekä kauden verotet-
tavaan tuloon perustuvan veron että laskennallisen veron. 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot lasketaan 
niiden verolakien perusteella, jotka on tilinpäätöspäivään 
mennessä säädetty tai käytännössä hyväksytty. Veroa oikai-
staan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennalliset verot kirjataan omaisuuserien ja velkojen 
verotuksellisten arvojen ja niiden tilinpäätöksen mukaisten 
kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista. Lasken-
nalliset verot määritetään niiden verokantojen (ja -lakien) 
perusteella, jotka on säädetty tai käytännössä hyväksytty 
tilinpäätöspäivään mennessä ja joita odotetaan sovelletta-
van, 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 suhteessa konsernin kykyyn kerryttää tule-
vaisuudessa riittävästi verotettavaa tuloa. Laskennalliset 
verovelat kirjataan täyteen määräänsä.

TULEVILLA TILIKAUSILLA SOVELLETTAVAT UUDET 
JA MUUTETUT STANDARDIT
Tulevilla standardeilla ei tule olemaan olennaista vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.
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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 sijoitustuot-
tojen hankkimiseksi. Vaikka Tesin toiminnan tavoitteena 
on myös yritystoiminnan kehittäminen ja tukeminen 
Suomessa, tätä tavoitetta toteutetaan ainoastaan pääo-
masijoituksen keinoin, jolloin Tesin taloudellinen tuotto 
tulee pääoman arvonnoususta ja muista sijoitustuotoista. 
Pääomasijoitusrahastoissa on jo rahastojen luonteen ja 
elinkaarimallin perusteella irtautumissuunnitelma sijo-
ituksille. Myös jokaiselle suoralle sijoitukselle on olemassa 
dokumentoitu irtautumisstrategia. Johto seuraa sijoitusten 
kehitystä käypiin arvoihin perustuen, ja sijoitusten käyvät 
arvot määritetään vähintään puolivuosittain. Johto on 
lisäksi arvioinut, että seuraavat ominaispiirteet tukevat 
Tesin luokittelemista sijoitusyhteisöksi: Sillä on useampi 
kuin yksi sijoitus ja sen omistusosuudet ovat muodoltaan 
oman pääoman ehtoisia. Tavallisesti sijoitusyhteisöllä on 
useampi kuin yksi sijoittaja. Tesin pääasiallisena sijoittajana 

2. Keskeiset kirjanpidolliset arviot  
ja harkintaan perustuvat ratkaisut

toimii valtio edustaen laajemman sijoittajaryhmän intresse-
jä. Lisäksi Tesin hallinnoimissa rahastoissa on sijoittajina 
työeläkeyhteisöjä sekä Euroopan Investointipankki. Edellä 
mainitut yhteisöt eivät kuulu Tesin lähipiiriin, mikä on myös 
yksi sijoitusyhteisön ominaispiirre. 

KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMINEN
Keskeisin tilinpäätöksen osatekijä, joka sisältää arvioihin 
ja oletuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä, on pääomasijo-
itusten käyvän arvon määrittäminen. Epälikvidien pääo-
masijoitusten 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 väliai-
kaisista eroista. Merkittävimmät väliaikaiset erot liittyvät 
pääomasijoitusten ja rahoitusarvopapereiden käyvän 
arvon ja niiden verotuksellisen arvon väliseen eroon. Muita 
väliaikaisia eroja aiheutuu mm. vahvistetuista tappioista, 
joiden osalta arvioidaan niiden hyödyntämismahdollisuuk-
sia tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. 
Arvioinnissa käytettyihin tulevaisuutta koskeviin oletuksiin 
sisältyy epävarmuutta mm. sijoitusten irtautumisarvojen 
ja niiden ajoittumisen sekä lopullisten vero vaikutuksen 
osalta. Lisätietoja on esitetty liitteessä 8. Tuloverot ja liit-
teessä 12. Laskennalliset verot.
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YLEISTÄ JA RISKIEN OSA-ALUEET
Yhtiöllä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiik-
ka, joka määrittää riskienhallinnan periaatteet, riskien-
määrittelyt ja -luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot 
sekä seuranta- ja raportointikäytännöt. Riskienhallinnan 
tehtävänä on varmistaa, että yhtiössä kannetut riskit 
ovat oikeassa mittasuhteessa riskinkantokykyyn nähden. 
Altistumista riskeille hallitaan huolellisella sijoitustoimin-
nan suunnittelulla ja sijoitusten hallinnalla. Riskienhal-
linnan tavoitteena on turvata se, että yhtiön liiketoimint-
aan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan, että niihin 
reagoidaan ja että niitä hallitaan ja seurataan. Riskien-
hallinnalla pyritään varmistamaan yhtiön strategiassa ja 
toimintasuunnitelmassa kannattavuudelle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.

Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiön strategian sekä 
toimintasuunnitelman, joissa määritetään eri sijoitusallo-
kaatioluokkien tavoitteet. Sijoitukset hajautetaan riskien 
pienentämiseksi eri allokaatioluokkiin, eri toimialoille, 

3. Riskienhallinta

kohdeyritysten eri kehitysvaiheisiin, aikaperusteisesti sekä 
myös maantieteellisesti erityisesti rahoitusarvopaperisi-
joitusten osalta. Operatiivinen johto vastaa sijoitusten 
valmistelusta ja toteutuksesta. Hallitus tekee yhtiön sijoi-
tuspäätökset ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta.

Tesin merkittävimmät riskit liittyvät pääomasijoituksiin 
sekä sijoituksiin rahoitusarvopapereihin. Näihin molem-
piin liittyy erilaisia sijoitusriskejä, joita ovat: pääomasijo-
itusten yritysriskit, maksuvalmiusriskit, markkinariskit ja 
luottoriskit. Yhtiön tilinpäätöksen oikeellisuuden kannalta 
merkittävin epävarmuustekijä on eri sijoitusriskien huo-
mioiminen pääomasijoitusten arvostuksissa (arvostus-
riski). Pääomasijoitusten käypien arvojen määrittämisen 
prosessi on kuvattu erikseen liitetiedossa 4. Käyvän arvon 
määrittäminen. Alla on lisäksi esitetty taulukko yhtiön 
sijoitusportfolion allokaatiojakaumasta käyvin arvoin 
31.12.2019 ja 31.12.2018.

Tesiin vaikuttavia muita riskejä ovat strategiset riskit, 
operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja maineriskit. Strategisia 

EUR MILJOONAA 31.12.2019 % 31.12.2018 %

Pääomasijoitusrahastot 419 38 % 371 37 %

Venture capital 211 19 % 177 17 %

Myöhemmän vaiheen 124 11 % 122 12 %

Rahastojen rahastot 84 8 % 72 7 %

Suorat sijoitukset 292 26 % 235 23 %

Venture capital 117 11 % 82 8 %

Myöhemmän vaiheen 174 16 % 154 15 %

Rahoitusarvopaperit 400 36 % 403 40 %

Korkorahastot 241 22 % 227 22 %

Osakerahastot 86 8 % 100 10 %

Muut sijoitukset 73 7 % 76 8 %

Rahavarat 3 0 % 4 0 %

Yhteensä 1114 100 % 1013 100 %

RAHOITUS- JA RAHAVAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN JAKAUMAT
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riskejä hallitaan arvioimalla säännöllisesti yhtiön toimint-
aa suhteessa toimintaympäristöön ja eri sidosryhmien 
odotuksiin. Toiminnallisia riskejä hallitaan sekä toimimalla 
hyvän hallintotavan mukaisesti että sisäisillä ohjeistuksilla, 
ja niiltä suojaudutaan vakuutuksilla.

PÄÄOMASIJOITUSTEN YRITYSRISKI 
Yhtiön pääomasijoitukset, olivat ne toteutettu pääomasijo-
itusrahastojen 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 jatkora-
hoitusriskien toteutuessa.

 Myöhemmän kasvuvaiheen allokaatioon kuuluvat 
yritykset ovat yleensä saavuttaneet positiivisen kannat-
tavuuden ja niissä em. venture-vaiheen riskit ovat tyyp-
illisesti madaltuneet. Pääomasijoittajien arvon luontiin 
tähtäävä aktiivinen omistajuus kuitenkin selvästi nostaa 
näiden yritysten liiketoiminnan kasvustrategioiden tavoite 
tasoa esimerkiksi voimakkaamman kansainvälistymis-
en, yritysjärjestelyjen, uusien investointien tai harkitun 
velkavivun hyödyntämisen kautta, lisäten näin yritysten 
kokonaisriskiprofiilia. Lisäksi makrotaloudellisen toimintay-
mpäristön kehityksellä on keskimäärin suorempi vaikutus 
kypsemmän vaiheen yritysten liiketoimintaan. 

Yritysriskeihin kuuluu myös Tesin kanssasijoitta-
jia koskeva vastapuoliriski, jolla tarkoitetaan yksityisiin 
kanssasijoittajiin liittyviä epävarmuustekijöitä esime-
rkiksi kohdeyhtiöiden jatkorahoitustilanteissa. Tämän 
kanssasijoittajariskin hallinnan merkitys korostuu Tesin 
toimintamallissa, jossa toimitaan aina yhdessä yksityisten 
kanssasijoittajien kanssa, siten että yksittäisessä rahoitus-
tilanteessa yksityisen pääoman osuus rahoituksesta on 
vähintään puolet.

Tesi hallitsee pääomasijoitustensa sijoituskohtaisia 
riskejä ennakoivalla hankevirran generoinnilla, huolellisella 
valmisteluvaiheen analyysillä, selektiivisellä sijoituskohtei-
den ja kanssasijoittajien valinnalla, sijoitusten monitoroin-
nilla, aktiivisella vuorovaikutuksella pääomasijoitusrahas-
tojen hallinnoijien suuntaan, osallistumalla hallinnollisesti 

suorien kohdeyritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä 
toimimalla 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 sijoitussu-
unnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla 
turvataan yhtiön varojen riittävyys pääomasijoitustoimint-
aan ja muuhun maksuliikenteeseen. Operatiivinen johto 
vastaa sijoitustoiminnasta voimassa olevan sijoitussuun-
nitelman rajoissa.

Rahoitusarvopaperisijoitukset hajautetaan pääosin 
korkorahastosijoituksiin sekä myös osakerahastosijoituksi-
in ja rahamarkkinoille. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä 
markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Pääosa 
rahoitusarvopapereiden sijoitustoiminnasta on ulkoistettu 
täyden valtakirjan mandaateilla Finanssivalvonnan valvom-
ille varainhoitajille. Rahoitusarvopaperisijoituksiin liittyvää 
vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyö-
kumppanien valintamenettelyllä. 

31.12.2019 yhtiön rahavarojen ja rahoitusarvopaperei-
den käypä arvo oli 404 miljoonaa euroa (408 miljoonaa 
euroa) ja maksamattomat sijoitussitoumukset (A) olivat 
suuruudeltaan 339 miljoonaa euroa (316 miljoonaa euroa). 
Maksamattomat sijoitussitoumukset ovat pääosin pääo-
masijoitusrahastoille annettuja sitoumuksia, joiden kes-
kimääräinen maksuaika on yli neljä vuotta. Tämän lisäksi 
31.12.2019 käynnissä oleviin strategisiin sijoitusohjelmiin 
(B) oli maksamatonta pääomaa 100 miljoonaa euroa (121 
miljoonaa euroa) ja yhtiön hallituksen tekemiä sijoitus-
päätöksiä (C), joita ei ollut vielä toteutettu, oli 172 miljoo-
naa euroa (31 miljoonaa euroa). Sijoituspäätöksiin sisältyy 
65 miljoonaa euron päätös Kasvurahastojen Rahasto IV 
Ky:öön, joka on toteutunut sijoitussitoumukseksi tammi-
kuussa 2020. Yhteensä A+B+C olivat 611 milj. euroa (468 
miljoonaa euroa).

MARKKINARISKI
Markkinariskillä tarkoitetaan yleisten markkinaheilahtelu-
jen (kuten osake-, korko- ja valuuttamarkkina-heilahtelut) 
vaikutusta sijoitusten arvoon ja niiden kehitykseen. Yhtiön 
rahoitusarvoperipohjaisten sijoitusten suoran markkin-
ariskeille altistumisen lisäksi yleiset markkinamuutokset 
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voivat vaikuttaa myös epäsuorasti yhtiön pääomasijoitus-
allokaation 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 241 
miljoonaa euroa per 31.12.2019, muodostavat valtaosan 
yhtiön 400 miljoonaa euron arvoisesta rahoitusarvopa-
perisalkusta. Korkosijoituksiin kohdistuva markkinariski 
koostuu markkinakorkojen yleisiin muutoksiin liittyvästä 
korkoriskistä sekä luottoriskiä omaavien korkosijoitusten 
luottoriskimarginaalin vaihtelusta (spread-riski). Yhtiön ko-
rkosijoitussalkun laskennallinen painotettu duraatio oli 2,5 
vuotta per 31.12.2019 ja yleisen korkotason nousu hypo-
teettisesti yhdellä prosenttiyksiköllä laskisi yhtiön korkosi-
joitusten käypää arvoa arviolta 6 miljoonalla eurolla. 

Rahoitusarvopapereihin sisältyvien osakesijoitusten 
käypä arvo oli 86 miljoonaa euroa per 31.12.2019. Kaikkien 
osakesijoitusten hintojen 10 %:n lasku pienentäisi täten 9 
miljoonaa euroa osakesijoitusten arvoa. 

Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista pääosa on eu-
romääräistä. Yhtiö ei suojaa valuuttariskejään. 

Taulukossa on esitetty pääomasijoitusten, rahoitusarv-
opapereiden ja rahavarojen jakautuminen valuutoittain 
sekä valuuttariskin herkkyysanalyysi 10 %:n valuutan 
muutokselle euroa vastaan. Herkkyysanalyysin tarkastelus-
sa on huomioitava, että pääomasijoitusrahastojen valuut-

tamääräiset käyvät arvot on esitetty euroissa rahastojen 
raportointivaluutan mukaisina. Niiden perusteella on 
laskettu valuuttakurssin muutoksen suora tulosvaikutus 
olettaen kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumat-
tomina. Rahastot voivat tehdä myös muita kuin rahaston 
raportointivaluutan määräisiä sijoituksia. Lisäksi valuut-
takurssien muutokset voivat vaikuttaa myös rahastosi-
joitusten käypään arvoon valuuttakurssien vaikuttaessa 
kohdeyhtiöiden tuloksiin ja arvostuksiin.

Edellisten lisäksi yhtiön valuuttariskien tarkastelussa 
on huomioitava yhtiön valuuttamääräiset maksamattomat 
sijoitussitoumukset pääomasijoitusrahastoihin.

LUOTTORISKI 
Yhtiön tavoitteena on hallita luottoriskiä seuraamalla aktiiv-
isesti tuotto/riski -suhteen kehittymistä, sekä varmistama-
an säännöllisellä raportoinnilla, että riskienhallintapolitiik-
kaa noudatetaan.

Yhtiön pääomasijoitusten luottoriski liittyy pääasial-
lisesti sellaisiin suoriin kohdeyrityssijoituksiin, jotka on 
toteutettu velkainstrumenteilla. Tyypillisesti nämä ovat 
kiinteäkorkoisia välirahoitusinstrumentteja. Suorien pääo-
masijoitusten velkainstrumenttien käypä arvo oli 41 miljoo-
naa euroa per 31.12.2019, mikä vastaa noin 6 % kaikkien 
pääomasijoitusten käyvästä arvosta.

Yhtiön tavoitteena on hallita edellä mainittujen luottor-
iskien tuotto/riski -suhdetta aktiivisella sijoitusten monitor-
oinnilla sekä osallistumalla hallinnollisesti suorien kohd-
eyritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtiön riskeistä 
raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle sekä 
hallitukselle. 

Rahoitusarvopaperien luottoriski kohdistuu julkisesti 
noteerattujen korkorahastojen sijoituksiin mm. valtioiden 

31.12.2019
EUR MILJOONAA

EURO 
 €M

USD  
€M

SEK 
 €M

DKK  
€M

GBP 
€M

Muut 
 €M

YHT.  
€M

Pääomasijoitusrahastot 348 43 22 4 2 0 419

Suorat sijoitukset 285 6 292

Rahoitusarvopaperit ja rahavarat 314 53 8 1 7 21 404

Yhteensä 947 95 31 6 8 27 1 114

Herkkyysanalyysi 
10 % valuuttakurssimuutoksen 
vaikutus tulokseen 

9 3 1 1 2 15

Maksamattomat sitoumukset 
pääomasijoitusrahastoihin 300 7 21 0 4 333
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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 ulkoistettu 
omaisuudenhoitajille, joiden suorituskykyä arvioidaan 
kuukausittain. Omaisuudenhoitosopimukset kilpailu-
tetaan säännöllisesti. 

PÄÄOMAN HALLINTA JA SIJOITUSTOIMINNAN 
TUOTOT 
Yhtiö on rahoitettu oman pääoman ehtoisesti ja yhtiöllä 
ei ole määrämuotoista osingonjakopolitiikkaa. Myöskään 
yhtiön pääomasijoitusrahastoissa ei käytetä rahasto 
tasolla velkavipua mutta osassa yhtiön pääomasijoitusten 
kohdeyritysten rahoitusrakenteissa käytetään vierasta 
pääomaa. Yhtiöön ei kohdistu erityisiä vakavaraisuus-

vaatimuksia, mutta yhtiö on sisäisesti asettanut riskirajat 
koskien pääomasijoitussalkun kokonaiskoon ja oman 
pääoman suhdetta sekä myös maksamattomien sitou-
musten ja likvidien varojen suhdetta.

Yhtiön lakisääteinen tavoite on olla liiketaloudellisesti 
kannattava pitkällä aikavälillä huomioiden yhtiölle asete-
tut elinkeinopoliittiset tavoitteet. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty yhtiön pääomasijoitusten ja rahoitusarvo-
paperisijoitusten vuotuiset veroja ja toiminnan kuluja 
edeltävät tuotot eli käypien arvojen muutokset tilikausilta 
2014 – 2019. Yhtiön pääomasijoitustoiminta on luon-
teeltaan pitkäjänteistä, minkä vuoksi yhtiön taloudellista 
tuloksellisuutta on perustelluinta arvioida pidemmällä 
aikavälillä.

Valtion sijoitukset yhtiön omaan pääomaan olivat vuo-
den 2019 lopussa 669 miljoonaa euroa. Konsernin oma 
pääoma oli vuoden 2019 lopussa 1 088 miljoonaa euroa. 
Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat tilikauden 2019 
tulos mukaan lukien olivat 419 miljoonaa euroa.

TESIN SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT ENNEN VEROJA JA YHTIÖN KULUJA 2014–2019 
(TUOTTO = KÄYPIEN ARVOJEN MUUTOKSET)

ALLOKAATIO / TILIKAUSI 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Yhteensä 

2014–2019

Pääomasijoituksien tuotto (M€) -40 109 46 69 90 65 338

Rahoitusarvopaperien tuotto (M€) 14 6 17 18 -14 39 81

Yhteensä (M€) -25 115 63 87 75 103 419

Pääomasijoituksien tuotto (%)* -9,5 % 24,9 % 9,3 % 12,7 % 15,4 % 9,8 % 10,3 %

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

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

* Allokaatioiden tuotto-%:t on laskettu jakamalla vuoden tuotto vuoden keskimäärin sitoutuneella pääomalla.
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PÄÄOMASIJOITUSTEN KÄYVÄN ARVON 
MÄÄRITTÄMISEN PERUSTEET
Yhtiön pääomasijoitusten käyvän arvon määrittelyssä 
sovelletaan toimialan käytännön mukaisesti International 
Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines 
-suosituksia (IPEVG). Tyypillisesti epälikvidien pääomasi-
joitusten luonteesta johtuen sijoitusten käypien arvojen 
määrittäminen edellyttää Tesin johdolta harkintaa ja 
arvioiden käyttöä.

IPEVG:n perusperiaatteen mukaisesti käypä arvo 
kuvastaa sellaista hintaa, joka saataisiin arvostuspäivänä 
toteutuvassa tavanomaisessa liiketoimessa toimivilla 
markkinoilla toisistaan riippumattomien, hypoteettisten 
osapuolten välillä. Käypä arvo ei siis vastaa sellaista 
kauppahintaa, joka saataisiin ns. pakkomyyntitilanteessa. 
Käyvän arvon määrityksessä käytetään joko yhtä par-
haiten soveltuvaa arvonmääritysmenetelmää tai useita 
toisiaan täydentäviä toimialalla yleisesti hyväksyttyjä 
menetelmiä. Yhtiö kiinnittää arvonmäärityksissä erityistä 
huomiota kohdeyritysten arvioituun tulevaan kannat-
tavuuskehitykseen ja liiketoiminnan riskeihin etenkin 
yritysten rahoitustilanteiden osalta.

PÄÄOMARAHASTOSIJOITUKSET
Yhtiön pääomarahastosijoitusten eli rahasto-osuuk-
sien käyvät arvot perustuvat lähtökohtaisesti viimeisiin 
käytettävissä oleviin rahastojen hallinnoijien raportoimiin 
arvoihin (ns. net asset value tai NAV). Hallinnoijat johtavat 
osuuksien arvot rahaston kohdeyrityssijoituksille määrit-
tämilleen IPEVG:n mukaisista käyvistä arvoista lisättynä 
/ vähennettynä rahaston muilla varoilla / veloilla. Rahas-
to-osuuksien käypien arvojen määrityksessä ei huomioida 
osuuksiin liittyviä maksamattomia rahastositoumuksia, 
joihin yhtiö on muiden rahastojen sijoittajien lailla juridis-
esti sitoutunut.

Rahasto-osuudet ovat tyypillisesti epälikvidimpiä 
rahoitusinstrumentteja kuin suorat pääomasijoitukset. 
Yhtiön perussijoitusstrategiana ei ole käydä kauppaa 
rahasto-osuuksilla niitä myymällä tai ostamalla kesken 
rahastojen toimintakauden.

Rahasto-osuuksien arvostuksissa voidaan poiketa 
hallinnoijien raportoimista luvuista, mikäli hallinnoi-

4. Käyvän arvon määrittäminen

jien raportoiman käyvän arvon ei arvioida heijastavan 
sijoituksen todellista käypää arvoa tai raportoitu käypä 
arvo kohdistuu eri ajankohtaan. Hallinnoijan ilmoit-
tamasta käyvästä arvosta poikkeaminen perustuu aina 
yhtiön omaan käyvän arvon testaamiseen. Käyvän arvon 
testaaminen tehdään aina niissä rahastoissa, jotka yhtiö 
on luokitellut itse määrittämälleen riskilistalle. Riskilistalle 
luokitellaan sellaiset rahastot, joiden sijoitustoiminnan 
kehitys ei ole tehdyssä riskitarkastelussa vastannut alku-
peräistä ja joiden sijoitustoiminnan 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 kohdeyri-
tysten omien instrumenttien transaktiot, verrokkiyhtiöid-
en arvostuskertoimet tai diskontatut kassavirrat. Sekä 
menetelmävalinnat että niiden avulla tehtävä varsinainen 
arvonmääritystyö 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.

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 
tarkastusvaliokunnan käsittelyn kautta hallituksen hyväk-
syttäväksi. 
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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 
arvonmääritysmalleilla, joissa käytetään merkittävissä 
määrin yhtiön omia, ei-havainnoitavissa olevia syöttötie-
toja. 

IFRS 13 määrittää käyvän arvon hierarkian, ja sen 
tasot seuraavasti:

• Tason 1 syöttötiedot ovat täysin samanlaisille varoille 
tai veloille noteerattuja (oikaisemattomia) hintoja 
toimivilla markkinoilla, joille yhteisöllä on pääsy arv-
ostuspäivänä.

• Tason 2 syöttötiedot ovat syöttötietoja, jotka ovat 
muita 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 havain-
noitavissa olevat syöttötiedot (tason 3 syöttötiedot). 
Toimivilla markkinoilla noteerattu hinta antaa luotettav-
inta näyttöä käyvästä arvosta, ja sitä on pääsääntöisesti 
käytettävä käyvän arvon määrittämiseen oikaisemattoma-
na aina, kun se on saatavilla.

Silloin, kun omaisuuserän tai velan käyvän arvon 
määrittämisessä käytettävä syöttötiedot ovat käypien 
arvojen hierarkian eri tasoilla, erä luokitellaan koko-
naisuudessaan samalle käypien arvojen hierarkian tasolle 
kuin alimmalla tasolla oleva syöttötieto, joka on merkit-
tävä koko arvonmäärityksen kannalta. 

Alla olevissa taulukoissa on eritelty rahoitusvarojen 
käypään arvoon arvostamisen hierarkia.
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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

2019

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 211 142 211 142

Myöhemmän vaiheen 124 148 124 148

Rahastojen rahastot 84 109 84 109

Suorat sijoitukset 

Venture capital 9 657 107 713 117 371

Myöhemmän vaiheen 6 248 167 909 174 157

Rahoitusarvopaperit

Korkorahastot 240 864 240 864

Osakerahastot 85 895 85 895

Muut sijoitukset 73 596 73 596

Yhteensä 416 259 0 695 021 1 111 281

Suorat sijoitukset koostuvat osakesijoituksista 248 miljoonaa euroa ja velkasijoituksista 44 miljoonaa euroa

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 35 miljoonaa euroa
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Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset:

1000 EUROA 1.1.

Tuloslaskel-
maan kirjatut  

voitot ja tappiot 
yhteensä Lisäykset Vähennykset 31.12.2019

SIJOITUSLUOKKA

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 176 830 31 888 31 782 -29 358 211 142

Myöhemmän vaiheen 121 624 -248 33 035 -30 263 124 148

Rahastojen rahastot 72 075 9 921 13 745 -11 632 84 109

Suorat sijoitukset 

Venture capital 81 581 12472 19726 -6065 107 713

Myöhemmän vaiheen 152 080 4307 19279 -7757 167 909

Yhteensä 604 190 58 339 117 566 -85 074 695 021

Tuloslaskelman pääomasijoitusten nettovoittoihin kirjatut realisoitumattomien voittojen ja tappioiden muutos 
kauden lopussa olevista tason 3 varoista: 25 345

1000 EUROA 1.1.

Tuloslaskel-
maan 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: -7183
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Tason 3 rahoitusvarojen herkkyysanalyysi

* Yhtiön pääomasijoitusrahastojen arvon testaamiset johtivat kokonaisuutena nettomääräisesti 9 miljoonaa euroa  alhaisempaan käypään arvoon 
per 31.12.2019 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 kohdeyhtiöitä.     
     
Huom. EV = Enterprise Value = kohdeyhtiön liiketoiminnan velaton arvo; EBITDA = käyttökate.     

SIJOITUSLUOKKA

Käypä arvo 
31.12.2019  

EUR tuhatta Arvostusmalli

Ei-havaittavissa 
olevat syöttö- tai 

implisiittiset 
arvostustiedot

Käytetyt syöttö- 
tai implisiittiset 

arvostustiedot 
(painotettu  
keskiarvo)

Muutos  
arvostukseen, 
mikäli syöttö-
tieto muuttuu 

+/- 20%

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 211 142

Käypä arvo

Kohderahastojen hallinnointiyhtiöiden 
raportoimat arvot +/- yhtiön omien 

 arvojen testaamisten lopputuloksena 
tekemät poikkeamat*

42 228

Myöhemmän vaiheen 124 148 24 830

Rahastojen rahastot 84 109 16 822

Suorat sijoitukset 

Venture capital 107 713 Transaktiot  
kohde yhtiön 

instrumenteilla / 
Verrokki ryhmä

Arvostus- 
kertoimet**

EV/Liikevaihto 
2019 (4,6x) 16 486

Myöhemmän vaiheen 167 909 EV/EBITDA 
2019 (8,4x) 25 206

SIJOITUSLUOKKA Käypä arvo  
31.12.2018  

EUR tuhatta Arvostusmalli

Ei-havaittavissa 
olevat syöttö- tai 

implisiittiset 
arvostustiedot

Käytetyt syöttö- 
tai implisiittiset 

arvostustiedot 
(painotettu  
keskiarvo)

Muutos arvos-
tukseen, 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  
kohde yhtiön 

instrumenteilla / 
Verrokki ryhmä

Arvostus- 
kertoimet**

EV/Liikevaihto 
2018 (4,3x) 15 528

Myöhemmän vaiheen 152 080 EV/EBITDA 
2018 (8,1x) 24 272
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YHTIÖ KOTIPAIKKA OMISTUSOSUUS %
ALKUPERÄINEN  

SIJOITUSSITOUMUS EUR

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

Alder II AB Ruotsi 6,6 % 9 731 887

Armada Fund V Ky Helsinki 6,7 % 10 000 000

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 5,3 % 6 626 612

Atomico V SCSp Luxemburg 1,1 % 4 450 774

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 Buyout XI SCSp Luxemburg 12,7 % 20 000 000

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

Creandum V, L.P. Guernsey 1,9 % 5 000 000

DevCo Partners III Ky Helsinki 2,8 % 5 000 000

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

EduImpact Fund Ky Helsinki 25,5 % 10 000 000

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

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

Evolver Fund I Ky Maarianhamina 20,4 % 10 000 000

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

Heartcore Capital Fund I K/S Tanska 7,5 % 7 044 897

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 Helsinki 23,3 % 10 000 000

4.1 PÄÄOMASIJOITUSRAHASTOT 
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YHTIÖ KOTIPAIKKA OMISTUSOSUUS %
ALKUPERÄINEN  

SIJOITUSSITOUMUS EUR

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

Juuri Rahasto II Ky Helsinki 9,1 % 10 000 000

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

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 1,2 % 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

Lifeline Ventures Fund IV Ky Helsinki 7,7 % 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

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

Northzone IX L.P. Jersey 1,2 % 5 000 000

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 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

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

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

4.1 PÄÄOMASIJOITUSRAHASTOT 
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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

Verdane Capital IX (E) AB Ruotsi 2,9 % 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 10,9 % 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

947 439 780

4.1 PÄÄOMASIJOITUSRAHASTOT 
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KOHDEYHTIÖN NIMI OMISTUSOSUUS %

3 Step IT Group Oy 7,1 %

Aidon Oy 17,4 %

Aker Arctic Technology Oy * 66,4 %

BC Platforms AG 13,5 %

BCBM Holding Oy 22,8 %

BMH Technology Oy 24,8 %

Bookit Oy 2,2 %

Boost NewCo Oy (SuperPark) 12,9 %

Coronaria Oy 4,5 %

Den Group Oy 10,0 %

Dispelix Oy 7,0 %

Endev Oy 14,1 %

Enevo Oy 19,1 %

Fira Group Oy 6,8 %

Flowplayer Oy 11,0 %

Foamit Group Oy 31,3 %

Forenom Group Oy 15,5 %

GRK Infra Oy 8,9 %

ICEYE Oy 8,1 %

IQM Finland Oy 5,6 %

Kaiku Health Oy 18,8 %

KotiCap Oy (Renoa Group Oy) 12,5 %

Kotkamills Group Oyj * 9,2 %

Lamor Corporation Ab 10,1 %

LeadDesk Oyj 11,4 %

MariaDB Corporation Ab 5,3 %

Mekitec Oy 30,4 %

MetGen Oy 15,7 %

M-Files Oy 12,7 %

Midaxo Oy 20,4 %

MultiTaction Oy 33,2 %

NewIcon Oy 7,5 %

Nordic Rescue Group Oy 27,5 %

Nosto Solutions Oy 8,0 %

Onbone Oy 7,5 %

Optomed Oyj 4,3 %

Oura Health Oy 5,6 %

Pesmel Oy 4,9 %

Picosun Oy 3,6 %

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

KOHDEYHTIÖN NIMI OMISTUSOSUUS %

Profit Holding Oy 28,8 %

Rauma Marine Constructions Oy * 21,3 %

Relais Group Oyj 2,9 %

Stella Care Oy 18,5 %

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

Suomen VAKA-palvelut II Oy (Touhula) -

Unisport-Saltex Group Oy 11,4 %

Ursviken Group Oy 24,6 %

Vaadin Oy 21,4 %

Valmet Automotive Oy 37,0 %

Verto Analytics Oy 9,7 %

Vexve Armatury Group Oy -

Viafin Service Oyj 7,9 %

Viria Oyj 5,0 %

Wirepas Oy 7,9 %

Zervant Oy 12,5 %

Zsar Oy 6,7 %

4.2  SUORAT SIJOITUKSET
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1000 EUROA 2019 2018

Pääomasijoitusrahastot

Venture capital 31 888 35 596

Myöhemmän vaiheen -248 29 524

Rahastojen rahastot 9 921 6 598

Suorat pääomasijoitukset

Venture capital 17 322 9 701

Myöhemmän vaiheen 5 679 8 246

Yhteensä 64 561 89 664

Pääomasijoitusten nettovoitot koostuvat käyvän arvon muutoksista:

Realisoituneet 39 216 96 848

Realisoitumattomat 25 345 -7 183

Yhteensä 64 561 89 664

5. Pääomasijoitusten nettovoitot 

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

1000 EUROA 2019 2018

Palkat ja palkkiot 4 178 3 891

Eläkekulut 694 676

Muut henkilösivukulut 94 122

Yhteensä 4 966 4 689

Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä tilikauden aikana keskimäärin 37 36

JOHTORYHMÄ

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1036 1 133

Yhteensä 1 036 1 133

TOIMITUSJOHTAJA

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 279 294

Yhteensä 279 294

Palkkiot hallituksen jäsenille 137 137

6. Henkilöstökulut

Toimitusjohtajan ja muiden emoyhtiön johtoryhmän 
jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä 
palkkiojärjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön 
johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin 
viisi henkilöä tilikauden aikana.   

Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojärjestelmän 
piiriin tilikauden 2019 aikana. Yhtiön henkilöstö on pe-
rustanut loppuvuodesta 2019 henkilöstörahaston, jonne 

henkilöstö voi rahastoida ansaitsemiaan palkkioita, joita 
maksetaan yhtiössä käytössä olevasta palkkiojärjest-
elmästä.    

Toimitusjohtajan eläkejärjestely on 
työeläkelainsäädännön mukainen. Toimitusjohtajalla on 
6 kuukauden irtisanomisaika, jonka lisäksi henkilö on 
oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen 
tietyin ehdoin.   

1000 EUROA 2019 2018

Muut henkilöstökulut 648 557

Toimitilakulut 0 417

Matka-ja edustuskulut 133 168

Ulkopuoliset palvelut 1 524 1 659

Muut kulut 1 190 848

Yhteensä 3 494 3 649
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1000 EUROA 2019 2018

Tilintarkastuspalkkiot 25 43

Veroneuvonta 3

Muut kulut 62 33

Yhteensä 87 78

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajan palkkioita toimeksiantoryhmittäin:

8. Tuloverot

1000 EUROA 2019 2018

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -6 875 -22 604

Aiempia tilikausia koskevat verot -680 264

Laskennalliset verot *)

Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot -10 182 9 274

Tulovero tuloslaskelmassa -17 736 -13 066

*) Laskennallisten verojen tarkempi erittely liitetiedossa 11

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

1000 EUROA 2019 2018

Tulos ennen veroja 95 485 67 678

Verot laskettuna kotimaan verokannalla -19 097 -13 536

Verovapaat tuotot 2 268 391

Vähennyskelvottomat kulut -2 -65

Pääomasijoitusrahastojen nettotuottojen ja verotettavan tulon ero -225 -119

Aiempia tilikausia koskevat verot -680 264

Verot tuloslaskelmassa -17 736 -13 066

9. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
   

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2019 oli 1613 tuhatta euroa (2018: 644 tuhatta euroa). 
Niihin sisältyy IFRS 16 mukaisia käyttöomaisuuseriä 1 179 tuhatta euroa (2018: 0 euroa). Suunnitelman mukaiset pois-
tot vuodelta 2019 olivat 523 tuhatta euroa (2018: 213 tuhatta euroa).   
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10. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

11. Laskennalliset verot

1000 EUROA
Osake-pääoma 

(kpl) Osakepääoma Ylikurssi- rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman rahasto Yhteensä

31.12.2018 41 710 438 992 215 855 654 848

31.12.2019 43 160 438 992 215 855 14 500 669 348

1000 EUROA

Pääomasijoitus-
rahastojen 

käyvän arvon 
muutokset

Suorien 
sijoitusten 

käyvän arvon 
muutokset

Rahoitus-
arvopapereiden 

käyvän arvon 
muutokset Muut erät Yhteensä

Laskennalliset  
verosaamiset

1.1.2018 1 356 6 234 75 8 7 672

Merkitty  
tuloslaskelmaan 276 4 324 2 188 6 788

31.12.2018 1 631 10 558 2 263 8 14 460

Merkitty  
tuloslaskelmaan 932 -227 -2 139 -3 -1 436

31.12.2019 2 563 10 331 124 5 13 024

1000 EUROA

Pääomasijoitus-
rahastojen 

käyvän arvon 
muutokset

Suorien 
sijoitusten 

käyvän arvon 
muutokset

Rahoitus-
arvopapereiden 

käyvän arvon 
muutokset Yhteensä

Laskennalliset 
verovelat

1.1.2018 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

Merkitty  
tuloslaskelmaan 3 369 2 239 3 137 8 745

31.12.2019 17 593 15 634 3 610 36 837

Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä on yksi osakelaji ja jokaisella osakkeella on oikeus osinkoon. Kukin osake oikeuttaa 
yhteen ääneen yhtiökokouksessa.  Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu 
täysimääräisesti.     
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1000 EUROA 2019 2018

Vuoden kuluessa 2 367

1–5 vuoden kuluessa 1 337

Myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua

Yhteensä 2 1 704

Jäljellä olevat sijoitussitoumukset

1000 EUROA 2019 2018

Pääomasijoitusrahastot 332 701 314 988

Kohdeyritykset 5 798 1 410

Yhteensä 338 498 316 398

13. Vastuusitoumukset     
     

Ei purettavissa olevien vuokrasopimusten mukaiset vähimmäisvuokrat ovat seuraavat:

1000 EUROA 2019 2018

Ostovelat 288 285

Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset 1 487 1 483

Verovelat 1 283 4 535

Muut 708 189

Yhteensä 3 766 6 491

12. Lyhytaikaiset velat
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15. Tytäryritykset      
     

Emoyritys ja yritykset joissa konsernilla on määräysvalta 31.12.2019 on esitetty seuraavassa taulukossa:  
 

Tilikauden päättymisen jälkeen Tesi on perustanut Kasvu-
rahastojen Rahasto IV Ky:n (KRR IV) yhdessä kotimaisten 
työeläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa. KRR IV:n pääoma 
ensimmäisessä sulkemisessa oli 165 milj. euroa. Tesi 
antoi KRR IV:ään 65 milj. euron sitoumuksen.  KRR IV 

pyrkii vuosina 2020-2025 sijoittamaan 10-14 kotimaiseen 
pääomasijoitusrahastoon.

Tesi on tehnyt alkuvuoden 2020 aikana suorat sijo-
itukset Upcloud Oy:öön ja Nordic Rescue Group Oy:öön, 
johon kuuluvat Saurus Oy ja Vema Lift Oy.

1) Jäänmurtajien ja muiden arktisten alueiden laivojen suunnitteluun ja tekniseen konsultointiin erikoistunut yhtiö

16. Tilikauden jälkeiset tapahtumat  

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, sen tytäryrityk-
set. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen jäsenet, toimitus-
johtaja ja muu johtoryhmä sekä heidän läheiset perheen 
jäsenet.

Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöstökulut 
liitetiedossa 6. Henkilöstökulut.    

14. Lähipiiri 

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet:
Suomen Teollisuussijoitus Oy on veloittanut neu-

vonantopalkkiota Tesi Fund Management Oy:ltä 540 
tuhatta euroa vuonna 2019 (2018: 544 tuhatta euroa) ja 
FEFSI management Oy:ltä 563 tuhatta euroa (2018: 301 
tuhatta euroa).

Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä ei ole 31.12.2019 
sijoitussitoumuksia Tesi Industrial Management Oy:lle. 
    

EMOYRITYS
Rekisteröin-
ti-maa

Liiketoiminnan 
luonne

Emo-yrityksen 
omistusosuus 
(%)

Konsernin 
omistus- 
osuus (%)

Käsittely  
konserni- 
tilinpäätöksessä

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomi Pääomasijoitus-
toiminta

TYTÄRYRITYKSET

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 1) 66,4 % 66,4 % Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti

Aker Arctic Canada Inc Kanada 1) 66,4 % Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti

Aker Arctic Technology LLC Venäjä 1) 66,4 % Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti
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LAUSUNTO
Olemme tilintarkastaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 
(y-tunnus 1007806-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2019. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan 
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, 
rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenve-
to merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, 
seka emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että: 

• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen to-
iminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön 
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardi-
en (IFRS) mukaisesti,

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoy-
htiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nou-
datettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme ku-
vataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumatto-
mia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa 
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eetti-
set velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme 
hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA 
TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen 
laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean 
ja riittävän kuvan EU:ssa kayttöön hyväksyttyjen kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (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 sisäisesta valvonnasta, jonka ne katsovat 
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei 
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätösta laaties-
saan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esit-
tämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuu-
teen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan 
purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehda niin. 

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET 
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessa kokonaisuutena väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä 
antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mut-
ta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina 
havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritet-
tavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevat tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastuk-
seen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkas-
tuksen ajan. Lisäksi: 

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksesta tai 
virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheel-
lisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme 
näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteita 
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen 

Tilintarkastuskertomus

SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE 
Tilinpäätöksen tilintarkastus
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määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusev-
idenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksesta johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väären-
tamistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen 
valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannal-
ta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukai-
set tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausun-
non emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimis-
periaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon teke-
mien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien 
tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilin-
päätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuud-
esta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevi-
denssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö 
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkit-
tävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että 
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan 
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessa 
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskerto-
muksen antamispäivään mennessä hankittuun tilin-
tarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olos-
uhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö 
tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessa 
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämista-
paa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako 
tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapah-
tumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen sov-
eltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudel-
lisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan 
lausunnon konsernitilinpäätöksesta. Vastaamme 
konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnas-
ta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslau-
sunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta, laajuudesta ja ajoitukses-
ta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan 
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut-
teellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET 

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaa-
tiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. 
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta infor-
maatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio 
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä teh-
dessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaes-
sa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuuten-
amme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu 
sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella 
johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennain-
en virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. 
Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 28. helmikuuta 2020
KPMG OY AB

Juha-Pekka Mylén 
KHT
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