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Tesi lyhyesti

TESI (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on
valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa
nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun
eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti
ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia
maailmalla menestyjiä.
Hallinnoitavat pääomasijoituksemme
ovat 1,3 miljardia euroa. Rahoituksemme kohteena on suoraan ja välillisesti
rahastojen kautta noin 700 yritystä, jotka
työllistävät yhteensä yli 36 000 henkilöä.
Olemme aktiivinen vähemmistöomistaja kohderahastoissa ja -yhtiöissä. Sijoituksemme suoraan tai rahastojen kautta
kohdistuvat suomalaisiin tai Suomessa
toimiviin yrityksiin. Toimimme markkinaehtoisesti, sijoitamme yhdessä ja samoin
ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa.
Tavoittelemme sijoituksilla tuottoa ja
niihin liittyy irtautumissuunnitelma. Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme
uusiin sijoituksiin. Vuonna 2019 teimme
uusia sijoituksia 133 milj. eurolla.
Hallinto ja ohjausjärjestelmä
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Tulevaisuuteen
ajaudutaan tai
se tehdään
2

MAAILMAN tulee olla vuonna 2030 parempi kuin
tänään. Tesissä uskomme, että tulevaisuuteen
joko ajaudutaan tai se tehdään. Haluamme suomalaisen 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 edellyttää myös omistajilta vaatimusten
asettamista.
Teimme Tesissä vuosien 2018 ja 2019 aikana
perusteellisen, koko henkilöstöä osallistavan strategiatyön. Yksi toimintamme ajureista on yhteisYRITYSVASTUURAPORTTI 2019

4

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

kunnallisen vaikuttavuuden aikaansaaminen. Kohdeyrityksemme olivat Suomen neljänneksi suurin
kansainvälisen liikevaihdon tuoja vuonna 2018.
Tämä ei kuitenkaan enää riitä, sillä haluamme että
kasvun ja työpaikkojen rakentamisen lisäksi suomalaiset kasvuyritykset ovat mukana ratkomassa
kestävän kehityksen haasteita.
Emme ole tällä asialla yksin. Startup-yritysten
toiminta tähtää usein tavalla tai toisella ihmiskunnan isojen ongelmien ratkaisemiseen. Myös
vakiintuneessa yrityskentässä näkee yhä enemmän toimijoita, jotka tähtäävät taloudellisen
vaikuttavuuden lisäksi kestävään kehitykseen.
Kiertotalousajattelun omaksuminen on yksi tapa
tuoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta osaksi yritystoimintaa.
Suhtautuminen yritysvastuuseen on muuttunut
merkittävästi. Yrityksen ei tarvitse olla vastuullisuusasioissa 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 osoittaa, että jo 58 % suomalaisista pääomasijoittajista ottaa huomioon vaikuttavuusnäkökulmat vastuullisen sijoittamisen lisäksi uusien
rahastojen suunnittelussa. Tämä ajattelu tuo

sijoittajat ja yritykset vaikuttavuuspyrkimyksissä
pöydän samalle puolelle. Yhteiset 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 aikaansaadut muutokset.
Tesin perustamisesta on kulunut neljännesvuosisata. Tänä aikana yhteiskunnalliset teemat
ovat nousseet merkittävään asemaan sijoituskentällä. Toimintaympäristö on monimutkaistunut
ja kansainvälistynyt; sijoittajien ja instrumenttien
määrä kasvanut. Toisaalta myös oma operatiivinen
kyvykkyytemme ja vipuvoimamme markkinassa
ovat kasvaneet. Digitalisaatio on mahdollistanut
uusia toimintatapoja koko toimialalle.
Työmme ei tule koskaan valmiiksi, koska
yritysten ja sijoitusmarkkinan tilanteet kehittyvät
jatkuvasti. Markkinakapeikot vaihtavat paikkaa ja
suhdanteet elävät. Yritykset ja rahastot tarvitsevat
oikea-aikaista rahoitusta, osaavaa sparrausta ja
verkostoja kasvun vauhdittamiseksi tilanteesta
riippumatta. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimon kautta nostamme Suomen uudistuvan
talouskasvun eturiviin.

Kun halutaan ratkoa
suuria asioita, ei pidä
seurata vain sitä, mitä yritykset jättävät tekemättä, vaan
myös sitä, mitä ne tekevät
uudella tavalla.
JAN SASSE

JAN SASSE
YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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Tesin arvonluontitimantti

PÄÄOMA

TESIN TOIMINTA

TULOS

VAIKUTUS

Tesin tase

1,1 MRD €

Kasvurahastojen rahasto
ESIR

100 M€
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Tesin taloudellinen tulos
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300 vuoden

Yritykset saavat rahoitusta 409 M€ • Kansainvälinen pääoma ja osaaUusia rahastoja syntyy 7 kpl
minen kanavoituu suomalaisiin
Yritysten liikevaihdon kasvu 15 %*
yrityksiin ja rahastoihin 287 M€
Yritysten viennin kasvu 17 %*
• Verokertymä kasvaa

€

TA

37 hlöä

YHTEISKUNTA &
TALOUDELLINEN

Suomen
elinkeinoelämä
monipuolistuu ja
kansantalous
kasvaa.

• Yrityksissä palkataan työvoimaa ja
kehitetään osaamista → noin 700 yritystä
työllistää yhteensä 36 000 henkilöä*
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HENKILÖSTÖ

TALOUDELLINEN

VISIOMME

Omistamisen
ja onnistumisen
kunnianhimoa

SOSIAALINEN
Ihmisten hyvinvointi
lisääntyy. Osaaminen
kohenee ja paranee
laadultaan.

Vaikuttavuus
Yritysten kansainvälistyminen
Markkinan kehittäminen
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• Tietomalli
• Code of
conduct
• Prosessit

nt

SOSIAALISET

Ve

AINEETTOMAT

Tiedon jakaminen

€

• Yritykset kehittävät uusia teknologioita, tuotteita
ja palveluita sekä parempia prosesseja

€

• Kohderahastot
ja -yritykset
• Kanssasijoittajat
• Neuvonantajat
• Vaikuttajat
• Järjestöt

ARVOT

RATKAISUT
ROHKEASTI
YHDESSÄ

• Markkinan käytössä oleva tieto, osaaminen ja
verkostot kasvavat ja paranevat laadullisesti

YMPÄRISTÖ
Ilmastonmuutos
hidastuu ja pysähtyy.
Ympäristöhaittojen
torjuminen paranee
ja luonnonvarat
säästyvät.

* käytetty Tesin kohdeyritysten vuoden 2018 tilinpäätöstietoja
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Yritysvastuu Tesissä

YRITYSVASTUU TESISSÄ

4.1

Yritysvastuun johtaminen

TOTEUTAMME Suomen hallitusohjelman ja YK:n
agenda 2030 –ohjelman kestävän kehityksen
tavoitteita. Valtion omistajapoliittiset linjaukset
yhteiskunta- ja ympäristövastuusta sekä palkitsemiskäytännöistä ohjaavat osaltaan toimintamme
kehittämistä.
Nostimme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
vuonna 2019 laaditun strategian tärkeäksi toimintaamme läpileikkaavaksi teemaksi. Yritysvastuun
kehittämisessä painopisteenämme on ollut strategiamme keskeisten teemojen jalkautus ja integroiminen yritysvastuun teemoihin. Raportoimme vuosittain kaikille sidosryhmillemme yritysvastuun ja
vaikuttavuuden toteutumisesta Tesin toiminnassa.
Omistajalle raportoimme yritysvastuusta yhtiökokouksessa ja vaikuttavuuden osalta kesäkuussa.

Koska vain vastuulliset yritykset kykenevät luomaan
kestävää kasvua, yritysten sparraus edellyttää myös omistajilta
vaatimusten asettamista.
JAN SASSE

YRITYSVASTUUTA JOHTAVAT
HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA
Tesin hallitus hyväksyy yritysvastuupolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Yritysvastuun johtamisesta vastaa toimitusjohtaja ja koko henkilöstö vastaa
yritysvastuun toteutumisesta omassa työssään.

YRITYSVASTUUPOLITIIKKA
◆◆ Vastuullisuus on toimintaperiaatteemme ja
osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessiamme.
◆◆ Tesin hallitus hyväksyy yritysvastuupolitiikan
ja valvoo sen noudattamista. Yritysvastuun
johtamisesta vastaa toimitusjohtaja ja koko
henkilöstö vastaa yritysvastuun toteutumisesta omassa työssään.
◆◆ Edistämme kestävää kehitystä ja vastuullista
liiketoimintaa yhdessä muiden sijoittajien,
hallinnointiyhtiöiden, kohdeyhtiöidemme sekä
muiden sidosryhmiemme kanssa.
◆◆ Noudatamme lakien lisäksi hyvän hallintotavan periaatteita sekä kansainvälisiä normeja
ja sopimuksia koskien esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä ja edellytämme
samaa myös sijoituskohteiltamme.
◆◆ Raportoimme avoimesti omasta toiminnastamme sekä vastuullisen sijoittamisen kehittymisestä.
YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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4.2

Olennaiset teemat

TARKASTELEMME yritysvastuuta liiketoimintamahdollisuuksien ja kestävän kehityksen näkökulmasta.
Tesin yritysvastuun olennaiset teemat on määritelty olennaisuusanalyysillä, joka on tehty sidosryhmiltä saadun palautteen sekä yhtiön omien näkemysten pohjalta:
◆◆ Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ja taloudellinen vastuu
◆◆ Vastuullinen sijoittaminen
◆◆ Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö
◆◆ Vastuulliset toimintatavat ja hyvä hallintotapa
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) ohjaavat maailman
kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Agenda
2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden,
ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta. Yrityksille 17 globaalia tavoitetta ovat merkittävä
liiketoimintamahdollisuus ja pystymme edistämään
useiden tavoitteiden saavuttamista toimintamme
kautta.
Sijoitustoiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteista korostuvat Terveys ja hyvinvointi,
Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, Kestävä teollisuus,
innovaatiot ja infrastruktuuri sekä edullinen ja puhdas energia. Tesin omassa toiminnassa olennaisimmat tavoitteet ovat Hyvä koulutus ja Sukupuolten
tasa-arvo.
YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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4.3

Yritysvastuun kehittäminen ja tavoitteet

YRITYSVASTUUN kehittämisessä keskityimme
vuonna 2019 laadittujen strategisten teemojen
jalkauttamiseen projekteiksi sekä strategisten teemojen integroimiseen yritysvastuuseen.
Nostimme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
tärkeäksi toimintaamme läpileikkaavaksi teemaksi.
Katsausvuonna olemme luoneet valmiuksia ympäristö- ja yhteiskunnallisten vaikutusten kokonaisvaltaisempaan huomioimiseen sijoitustoiminnassamme taloudellisten vaikutusten rinnalla.
Kehitämme vastuullisen sijoittamisen toimintamalleja osana osaavan omistamisen ja arvonluonnin strategista teemaa. Toteutamme malleja
tiiviissä vuorovaikutuksessa kohdeyhtiöidemme ja
–rahastojemme kanssa. Kehitämme vaikuttavuussijoittamisen käytäntöjä ja julkaisemme niitä suomalaiseen pääomasijoitusmarkkinaan yhteistyössä
Sitran ja Pääomasijoittajat ry:n kanssa. Toimimme
puheenjohtajana vaikuttavuusinvestoimisen kansallisessa ohjausryhmässä.
Kiertotalous on yksi vastuullisen sijoittamisen
painopisteistämme. Ilmaston muutoksen torjuminen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää globaalia siirtymistä kiertotalo-

uteen. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi
nostaa Suomen kiertotalouden globaaliksi kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Kiertotalousohjelmamme tukee osaltaan kansallista Kiertotalouden tiekartan sekä Muovitiekartan toteuttamista.
Kiertotalousohjelmalla rahoitamme kiinnostavia kasvuyrityksiä ja kiertotalouteen sijoittavia
pääomarahastoja yhteensä 75 miljoonalla eurolla.
Olemme sijoittaneet ohjelmasta Environmental
Technologies Fund 3 –rahaston lisäksi vedenpuhdistuksen ja erilaisten teollisten lietteiden termiseen käsittelyyn ratkaisuja tarjoavaan Endeviin
sekä kierrätyslasia käsittelevään ja vaahtolasia valmistavaan FoamIt Groupiin. Kiertotalousohjelman
kautta pilotoimme myös vaikuttavuussijoittamista
ja ei-taloudellisten mittareiden käyttöönottoa
yrityksen vaikutusten arvioimisessa.
Katsausvuonna olemme kehittäneet tietoteknisiä kyvykkyyksiä tuottaa, yhdistellä ja hyödyntää
laaja-alaisesti tietoa pääomasijoitusmarkkinasta. Tavoitteenamme on tuottaa laadukkaampaa
tietoa markkinasta sekä sidosryhmillemme että
oman päätöksenteomme tueksi.

YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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4.4 Toteuma

2019

KESTÄVÄ KEHITYS
Seurasimme kohdeyrityksissämme kahta kestävään kehitykseen liittyvää tavoitetta:

1

Kaikki ensisijoituksemme toteuttavat
vähintään yhtä YK:n kestävän kehityksen
tavoitteista
Vuonna 2019 teimme 7 ensisijoitusta, joista arviomme mukaan kaikki toteuttivat vähintään yhtä
YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Ensisijoitukset toteuttivat muun muassa seuraavia tavoitteita:
Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit,
Edullinen ja puhdas energia, Terveys ja hyvinvointi
sekä Kestävät kaupungit ja yhteisöt.
Esimerkiksi Fira tehostaa rakentamisen prosesseja ja vähentää rakentamiseen liittyvää energian
kulutusta. Endevin tavoitteena on kiertotalouden
avulla vähentää luonnon haitta-ainekuormitusta ottamalla talteen arvokkaat mineraalit, kuten
fosfori, yhdyskuntajätteestä. Wirepas toimittaa
IoT-sensoriteknologiaa, jonka laajempi käyttöönotto edistää resurssitehokkuutta sekä pienempiä
CO2-päästöjä. IQM:n kvanttitietokonetutkimus
puolestaan edistää onnistuessaan merkittävästi
mm. lääkkeiden tuotekehitystä sekä energiatehokkuutta tehokkaampien paristojen ja lannoitteiden
kehittämisessä.

2

Hillitsemme ilmastonmuutosta. Tesin kiertotalousohjelman sijoitusten vaikuttavuutta mitataan ja muutos on myönteinen.
Rahoitamme sekä kiertotalousyrityksiä että kiertotalouteen sijoittavia pääomasijoitusrahastoja
yhteensä 75 miljoonalla eurolla kiertotalousohjelmastamme. Kaikille rahoitetuille yrityksille ja
rahastoille on luotu mitattavat vaikuttavuustavoitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi vähentyvät päästöt,
kierrätetty materiaalin määrä tai säästetty energia.
Vaikuttavuuden kehittymistä seurataan koko salkussa pitoajan.

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN JA
ARVONLUONTI
Seurasimme kahta tavoitetta, jotka liittyvät vastuulliseen sijoittamiseen ja arvonluontiin:

1

Kaikille ensisijoituksille on asetettu vastuullisen liiketoiminnan kehittämistavoite
osana arvonluontisuunnitelmaa
Olemme asettaneet kaikille ensisijoituksille vastuullisen liiketoiminnan kehittämistavoitteen
osaksi arvonluontisuunnitelmaa. Sijoituksen alkuvaiheessa olemme keskittyneet yritysten vastuullisten toimintatapojen ja hyvän hallintotavan sekä
johtamismallien kehittämiseen.

2

Edistämme diversiteettiä. Kartoitamme
tilanteen Tesissä, kohdeyrityksissä ja kohderahastojen hallinnointiyhtiöissä (sukupuoli,
ikä, kansallisuus) ja pyrimme lisäämään monimuotoisuutta.
Laadimme monimuotoisuuskartoituksen Tesissä
(sivu 28) sekä kohdeyrityksissämme että rahastojemme hallinnointiyhtiöissä. Olemme perehdyttäneet henkilöstömme myös tunnistamaan
monimuotoisuuden hyötyjä ja tiedostamattomia
olettamia.

OSAAMISEN SYVENTÄMINEN
Täydensimme ja syvensimme osaamistamme vaikuttavuuden ja vastuullisuuden osalta:

1

Uusi vaikuttavuutta ja vastuullisuutta
painottava strategiamme on viety arkeen ja
tesiläisten osaaminen on syventynyt
Teimme vuoden aikana koko henkilöstön voimin
laajan strategiatyön, jonka tuloksena yhdeksi strategisista teemoistamme nousi yhteiskunnallinen
vaikuttavuus. Veimme strategian projektitasolle ja
tavoiteasetantaan.

YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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YRITYSVASTUUOHJELMAN TOTEUTUMINEN 2017–2019
TEEMA
Kestävä kehitys

Vastuullinen
sijoittaminen
ja arvonluonti

Osaamisen
syventäminen

TOT.

2017 TAVOITE

TOT.

2018 TAVOITE

TOT.

2019 TAVOITE

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen strategiaprosessissa ja toiminnan
suunnittelussa

Yli puolet ensisijoituksistamme
toteuttaa vähintään yhtä YK:n
kestävän kehityksen tavoitteista

Yritysvastuupolitiikan ja
vastuullisen sijoittamisen periaatteiden päivitys

50 prosentilla aktiivisesti hallinnoiduilla salkkuyhtiöistä on
vastuullisen liiketoiminnan kehittämistavoite

Kaikille ensisijoituksille on asetettu vastuullisen liiketoiminnan kehittämistavoite osana
arvonluontisuunnitelmaa.

Tesin koko henkilöstö on suorittanut yritysvastuukoulutuksen

Uusi vaikuttavuutta ja vastuullisuutta painottava strategiamme on viety arkeen ja
tesiläisten osaaminen syventynyt.

Yritysvastuun integroiminen
osaksi portfolion hallintaa

Kaikki ensisijoituksemme toteuttavat vähintään yhtä YK:n kestävän kehityksen
Tavoitteista.
Hillitsemme ilmastonmuutosta. Tesin kierto
talousohjelman sijoitusten vaikuttavuutta
mitataan ja muutos on myönteinen.

Edistämme diversiteettiä. Kartoitamme
tilanteen Tesissä, kohdeyrityksissä ja kohderahastojen hallinnointiyhtiöissä (sukupuoli,
ikä, kansallisuus) ja pyrimme lisäämään
monimuotoisuutta.

YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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Yritysvastuutavoitteet on
vuonna 2019 viety Tesissä
koko sijoitustoiminnan läpi. Tehtävää on vielä paljon. Tietoisuus
teemasta on joka tapauksessa kasvanut sekä sijoittajien että yrittäjien keskuudessa, ja pidämme sitä
esillä myös jatkossa.
JUHA LEHTOLA

4.5 Tavoitteet

2020

KESTÄVÄ KEHITYS
◆◆ Otamme käyttöön vaikuttavuusmallin ja –
menetelmän, jolla arvioimme uusia sijoituksia
◆◆ Edistämme hiilineutraalisuutta sekä Tesin
toiminnassa että kohdeyrityksissä ja –rahastoissa

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN JA
ARVONLUONTI
◆◆ Otamme käyttöön uuden ESG-ratingin kaikissa
sijoitusluokissa
◆◆ Edistämme diversiteettiä Tesissä sekä kohdeyrityksissä ja –rahastoissa mm. seurantaa
kehittämällä

OSAAMISEN SYVENTÄMINEN
◆◆ Kaikilla työntekijöillämme on keskimäärin
5 koulutuspäivää vuodessa
YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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4.6 Sidosryhmäyhteistyö
TOIMIMME avoimesti kumppaneidemme ja sidosryhmäverkostomme kanssa tavoitteena kannustaa
kotimaiset yritykset luomaan kasvua ja työpaikkoja
sekä ratkomaan kestävän kehityksen haasteita. Keskustelemme ja jaamme näkemyksellistä tietoa markkinasta ja sen kehittymisestä sidosryhmillemme.
Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat kohderahastot ja -yritykset, henkilöstö, omistaja, kotimaiset ja
kansainväliset kanssasijoittajat, yhteiskunnalliset
vaikuttajat, neuvonantajat ja muut yhteistyökumppanit sekä media. Kehittääksemme toimintaamme,
on tärkeää ymmärtää sidosryhmiemme näkemyksiä ja odotuksia. Tiedustelemme yrityskuvatutkimuksen avulla sidosryhmiemme tyytyväisyyttä
toimintaamme noin joka kolmas vuosi. Jaamme
tietoa toiminnastamme verkkosivuillamme, uutiskirjein ja sosiaalisen median kautta.

KOHDERAHASTOT JA –YRITYKSET,
KANSSASIJOITTAJAT
Toimimme vuoden 2019 lopussa aktiivisena
vähemmistösijoittajana 54 yrityksessä ja 92 rahastossa. Sijoitamme pitkäjänteisesti ja vastuullisesti
yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kanssasijoittajamme ovat kotimaisia ja kansainvälisiä
pääomasijoitusyhtiöitä, rahastojen rahastoja,
työeläkeyhtiöitä, teollisia sijoittajia, perheyhtiöitä

ja yksityissijoittajia. Haluamme yhdessä edistää
kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa.
Teemme yhteistyötä ja keskustelemme säännöllisesti European Investment Fund EIF:n ja muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa muun
muassa rahastosijoittamisen vastuullisiin käytäntöihin ja verotukseen liittyen.
Osallistuimme vuoden aikana yhteensä 340
hallituksen kokoukseen kohdeyrityksissämme
joko tarkkailija- tai varsinaisen jäsenen roolissa.
Toimimme puheenjohtajana 24 rahaston sijoitusneuvostossa (advisory board), jäsenenä 34
sijoitusneuvostossa ja tarkkailijapaikalla kahdessa
sijoitusneuvostossa. Tesillä ei ole sijoitusneuvosto
paikkaa 18 rahastossa.
Järjestimme kaksi yritystapahtumaa vuoden aikana, jotka kohdistimme omille ja kumppaniemme
kohdeyrityksille. Tapahtumissa tarjosimme sekä
verrokkiyritysten kokemuksia yrityksen skaalaamisesta että amerikkalaisten ja eurooppalaisten
sijoittajien näkemyksiä sijoittamisesta. Kumppaneinamme toimivat Atomico, Lifeline Ventures ja
Keva. Olemme pyrkineet edistämään kotimaisten
rahastojen varainkeruuta saattamalla yhteen
rahastosijoittajia ja kotimaisia hallinnoijia. Olemme
tehneet tässä yhteistyötä mm. Slushin ja Arctic15:n
kanssa.
YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAJAT

JÄRJESTÖT

Tesin hallituksen nimeämä keskeisiä sidosryhmiämme edustava Tesi Advisory Board toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää osaltaan yhtiömme yhteiskuntasuhteita. Vuonna 2019 Advisory
Board kokoontui 3 kertaa ja kokousten teemat
olivat Kotimaisten pääomasijoitusrahastojen
menestymisen edellytykset, Sijoittaminen kestävän kehityksen teknologioihin ja yhteiskunnallinen
vaikuttavuus sekä Listaamattomat keskisuuret, nk.
Mittelstand-yritykset.
Kuulumme Team Finlandiin, joka on yrityksille
kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten
toimijoiden verkosto.
Järjestimme Sitran ja Kasvuryhmän kanssa
kiertotalousaiheisen tapahtuman kasvuyrityksille.
Tavoitteenamme oli lisätä keskustelua teemasta ja
avata rahoitusmahdollisuuksia.

Olemme Pääomasijoittajat ry:n ja eurooppalaisen
pääomasijoitusalan kattojärjestön (Invest Europe)
sekä Finsif – Finland’s Sustainable Investment
Forum ry:n ja FiBS ry:n jäsen. Kuulumme myös
Cleantech Scandinavia –verkostoon, joka edistää
toimialan sijoittajien, yrityksien ja julkisten toimijoiden yhteistyötä Pohjoismaissa.
Vuoden 2019 lopulla liityimme myös Inklusiiv–yhdistyksen jäseneksi. Monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta edistävä Inklusiiv yhdistyi Women in Tech
–organisaatioverkostoon. Uuden yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa naisten määrää teknologia-alalla
ja korostaa monimuotoisuuden arvoa teknologiayrityksissä. Noudatamme toiminnassamme edellä
mainittujen yhdistysten edellyttämiä eettisiä, vastuulliseen sijoittamiseen, monimuotoisuuteen ja hyvään
hallintotapaan liittyviä säännöksiä sekä ohjeita.

YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
ja taloudellinen vastuu
5

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA TALOUDELLINEN VASTUU

Vaikuttavuustavoitteitamme
ovat pääomasijoitusmarkkinan
kehittäminen, yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen tukeminen,
ilmastonmuutoksen torjunta ja
kestävän kehityksen tavoitteiden
toteuttaminen sekä vastuullisten
toimintatapojen kehittäminen.

5.1

Vaikuttavuus

TAVOITTELEMME toiminnallamme merkittävää
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Keskeisiä vaikuttavuustavoitteitamme ovat:
◆◆ pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen,
◆◆ yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen,
◆◆ ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen sekä
◆◆ vastuullisten toimintatapojen kehittäminen.
Toteutamme vaikuttavuutta vastuullisen sijoittamisen sekä aktiivisen omistamisen keinoin. Osana
vastuullista sijoittamista arvioimme sijoituskohteidemme taloudellisten vaikutusten lisäksi niiden

vastuullisuutta sekä yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Kohdistamme sijoituksemme vaikuttavuudeltaan merkittäviin rahastoihin ja yrityksiin.
Vastuullista omistamista toteutamme aktiivisella
vuorovaikutuksella kohderahastojemme hallinnointiyhtiöiden sekä suorien kohdeyhtiöiden hallitusten ja kanssasijoittajiemme kanssa.
Osana toimintamme jatkuvaa parantamista
kehitämme osaamistamme ja menetelmiämme
vaikuttavuuden mallintamiseksi ja mittaamiseksi
hyödyntäen kansainvälisesti tunnustettuja yritysvastuun ja vaikuttavuuden ohjeita ja periaatteita.
Kartoitamme ja pilotoimme uusia työkaluja valikoidusti suorissa sijoituksissamme, etenkin Kiertotalousohjelman puitteissa. Jaamme tietoa ja kannustamme kohderahastojamme ja yrityksiä oman
yhteiskunnallisen ja ympäristövaikuttavuutensa
kehittämisessä.
Arvioimme sijoitustemme yhteiskunnallista ja
taloudellista vaikuttavuutta vuosittain. Viimeksi
toteutetussa arvioinnissa oli käytettävissä kohdeyhtiöiden vuoden 2018 tilinpäätöstiedot ja ne on
julkistettu vaikuttavuuskatsauksen 2018 yhteydessä. Vuonna 2018 Tesin salkkuyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 5 899 miljoonaa euroa ja vienti
1 631 miljoonaa euroa. Yritykset työllistivät 36 316
henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu verokertymä oli
yli miljardi euroa.

Tesin vaikuttavuuskatsaus
YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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5.2 Verojalanjälki

2019

TOIMINNASTAMME seuraavien verojen ja veroluonteisten maksujen läpinäkyvä raportointi on osa
yritysvastuutamme ja sen raportointia. Tesin hallitus on linjannut yhtiön toimintaa koskevat verotukselliset periaatteet. Kaikessa sijoitustoiminnassa
huolehditaan siitä, että se täyttää vastuullisuuden
vaatimukset.

VEROSTRATEGIA JA TOIMINTAPERIAATTEET
Verotukseen liittyvät tekijät huomioidaan liiketoiminnan suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Liiketoimintapäätöksissä verotus huomioidaan yhtenä tekijänä siten, että liiketoiminnan
tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan tasapainoinen verotuksellinen asema. Emme hyväksy veronkiertoa emmekä harjoita aggressiivista verosuunnittelua. Tesin veroasioiden hoidossa on tärkeää
laadukas ja ajallaan tapahtuva veroilmoitusten ja
muiden lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden
ja vaatimusten täyttäminen.
Pääomasijoitustoimintaan liittyy veroasioiden
huolellinen selvittäminen rahastosijoitusten sekä

suorien sijoitusten valmisteluvaiheessa.
Teemme kotimaisten rahastosijoitusten lisäksi sijoituksia myös kansainvälisiin rahastoihin.
Maksamme verot Suomeen kaikista tuloistamme
Suomen verolainsäädännön mukaisesti, myös
kansainvälisistä rahastosijoituksista. Emme saa
ulkomaisista rahastosijoituksista verotuksellista
etua.
Toimialan käytännön mukaisesti rahastorakenteet suunnitellaan siten, että ne ovat verotukselliselta luonteeltaan läpivirtausyksiköitä. Tämä
tarkoittaa, että rahasto itsessään ei ole verovelvollinen, vaan rahaston tulo verotetaan sijoittajatasolla sijoittajan oman verostatuksen mukaisesti. Näin
vältetään kaksinkertainen verotus. Raportoimme
Tesin maksamat verot Suomessa noudatettavien
tilinpäätöskäytäntöjen mukaisesti sekä ilmoitamme rahastosijoitusten maantieteelliset kotipaikat
sekä muut valtionyhtiöitä koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. Sijoitamme vain sellaisiin rahastoihin,
joiden kotipaikka on tehnyt tietojenvaihtosopimuksen Suomen kanssa.

YRITYSTEN AIKAANSAAMA VEROJALANJÄLKI
Yritysten aikaansaama verojalanjälki on osa Tesin
sijoitusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Suorien sijoitusten ja rahastosijoitusten suomalaisten
kohdeyritysten maksamat ja tilittämät verot olivat
vuonna 2018 yhteensä yli miljardi euroa.

Tesin vaikuttavuuskatsaus
Tilinpäätös

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

YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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5.3 Suorat

taloudelliset
vaikutukset
TOIMIMME markkinaehtoisesti, teemme sijoituksemme yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten
sijoittajien kanssa. Toimimme vähemmistösijoittajana ja -omistajana kohderahastoissa ja -yhtiöissä.
Sijoituksilla tavoitellaan tuottoa ja sijoituksiin liittyy
irtautumissuunnitelma. Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2019
teimme uusia sijoituksia 133 milj. eurolla.

VERONMAKSUA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT, TEUR

2019

2018

2017

-

-

-

95 485

54 613

80 056

37

36

32

6 875

22 604

12 089

Työnantajamaksut

788

797

808

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

686

624

555

Liikevaihto *
Tulos ennen veroja
Henkilöstön lukumäärä
* Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniyhtiöillä ei ole liikevaihtoa

MAKSETTAVAT VEROT, TEUR

Liiketoimintamme on ollut pitkällä aikavälillä
kannattavaa:
◆◆ Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat
tilikauden 2019 tulos 78 milj. euroa mukaan
lukien olivat 419 milj. euroa.
◆◆ Valtion yhteensä 669 milj. euron sijoitukset
Tesiin ovat kasvaneet 1 088 milj. euron omaksi
pääomaksi.
◆◆ Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto
(sisäinen korkokanta) valtiolle koko toiminta
ajalta on ollut positiivinen ollen noin 4,3 %
verojen jälkeen.

Tilinpäätös

Tuloverot

Varainsiirtoverot

58

126

123

8 407

24 151

13 576

Palkoista perittävät ennakonpidätykset

1 425

1 341

1 440

Yhteensä

1 425

1 341

1 440

Maksettavat ja tilitettävät verot yhteensä

9 832

25 492

15 016

Yhteensä

TILITETTÄVÄT VEROT, TEUR

YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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IFRS
2019

IFRS
2018

IFRS
2017

Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä (milj. €)

978

861

863

Sijoituskohdeyrityksiä suoraan ja rahastojen kautta (kpl)

719

760

702

78

55

66

1088

1031

1020

Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset

133

121

149

Valtion sijoitukset Tesiin vuodesta 1995 yht.

669

655

655

IFRS
2019

IFRS
2018

IFRS
2017

-

-

-

43 286

63 125

28 798

Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot

9 705

12 020

45 041

Maksetut pääomakutsut pääomasijoitusrahastoihin

74 810

83 440

59 399

Saadut kassavirrat rahastoista

67 666

155 228

76 997

3 494

3 649

2 519

4 178

3 891

3 662

694

676

684

94

122

124

Henkilöstökulut yhteensä

4 966

4 689

4 470

Julkinen sektori

Tuloverot

6 875

22 604

12 089

Yleishyödylliset tahot

Annetut lahjoitukset

3

2

2

Osakkeenomistajat

Omistajille maksetut osingot

0

36808

0

Investoinnit

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

0

0

528

AVAINTUNNUSLUVUT

AVAINTUNNUSLUVUT

Vaikutuksemme on merkittävä uusien rahastojen
syntymiseen ja Suomen pääomasijoitusmarkkinan
kehittymiseen.
Suorat taloudelliset vaikutuksemme koostuvat
kohderahastoihin ja -yhtiöihin maksetuista suorista sijoituksista ja pääomakutsuista, tavaroiden
ja palvelun toimittajille maksetuista maksuista,
henkilöstökuluista, maksetuista tuloveroista sekä
investoinneista. Sidosryhmiin kohdistuvia välittömiä taloudellisia vaikutuksia on havainnollistettu
viereisessä taulukossa.

Konsernin tulos
Konsernin oma pääoma

SIDOSRYHMÄKOHTAISET TALOUDELLISET PÄÄOMAVIRRAT, T€
Asiakkaat

Liikevaihto

Kohdeyhtiöt

Maksetut suorat sijoitukset

Kohderahastot
Tavaroiden ja
palvelujen toimittajat
Henkilöstö

Liiketoiminnan muut kulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
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Vastuullinen sijoittaminen
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VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Huomioimme talousnäkökulman lisäksi sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät riskit ja
mahdollisuudet. Toimimme omistajana vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti kohderahastojemme hallinnointiyhtiöiden sekä kohdeyhtiöiden hallitusten ja kanssasijoittajiemme kanssa.

TESIN hallitus päätti vuonna 2017 vastuullisen
sijoittamisen periaatteista:

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN
Tesin yritysvastuupolitiikka ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet pohjautuvat YK:n PRI-periaatteisiin (Principles for Responsible Investment).
Noudatamme vastuullisen sijoittamisen
periaatteita kaikessa sijoitustoiminnassamme:
◆◆ sijoitukset rahastoihin
◆◆ Kasvurahastojen Rahastojen hallinnointi
◆◆ sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin
◆◆ yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset
Edistämme sijoituskohteidemme yritysvastuun
kehittymistä ja käytäntöjä:
◆◆ hallitustyö
◆◆ aktiivinen dialogi rahastojen hallinnointiyhtiön
sekä yritysjohdon kanssa
◆◆ vaikuttamisprosessi havaittuihin epäkohtiin
puuttumiseksi

Edellytämme sijoituskohteena olevien
rahastojen hallinnointiyhtiöiden:
◆◆ noudattavan vastuullisen sijoittamisen periaatteita (esimerkiksi YK:n PRI-periaatteet) ja
tuovan ne esille osakassopimuksissa tai rahaston sivukirjeissä
◆◆ raportoivan kohdeyhtiöiden yritysvastuun
tilasta ja hallinnointiyhtiön vastuullisen sijoittamisen toimista
Edellytämme sijoituskohteena
olevien yhtiöiden:
◆◆ noudattavan lakeja, hyvän hallintotavan periaatteita sekä kunnioittavan ihmisoikeuksiin,
työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia
◆◆ yritysvastuun kehittäminen on osa pitkän tähtäimen arvonluontia yrityksissä. Erilaisissa yhtiöissä korostuvat eri yritysvastuun osa-alueet.
Keskitymme kunkin sijoituskohteen kohdalla
olennaisiksi havaittuihin asioihin.
YRITYSVASTUURAPORTTI 2019
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SIJOITUSTOIMINTAAMME ohjaavat hallitusohjelman ilmastotavoitteet ja hiilineutraalius sekä
Kestävän kasvun agenda 2.0. Kestävään kehitykseen vaikutamme vastuullisen sijoittamisen kautta.
Odotamme kohderahastoiltamme ja -yrityksiltämme tuottavuuden ohella vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa. Vastuullisuus
näkyy läpi koko sijoitusprosessin: se vaikuttaa
sijoituspäätöksiin, arvonluontiin omistusaikana
sekä irtautumisiin.
Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on vastuuasioiden integrointi sijoitusprosessiin ja osaavaan omistajuuteen, ei niinkään tiettyjen toimialojen tai yritysten poissulkeminen sijoitusfokuksesta.
Sijoituspäätöstä tehdessä edellytämme, että
sijoituskohteessa löytyy halua kehittää vastuullisuutta ja että pystymme vaikuttamaan toiminnan
kehittämiseen yhdessä kumppaniemme kanssa.
Jos vastuullisuusedellytykset eivät täyty, emme tee
sijoitusta.
Sijoitamme venture capital ja buyout-rahastoihin, joiden hallinnoijilla on osaamista ja jotka
toimivat vastuullisen sijoittamisen periaatteiden
mukaisesti. Noudatamme systemaattista vastuullisuusarviointia kohderahastojemme hallinnoijista.
Puolivuosittain arvioimme vastuullisuuspolitiikkaa,
sen integroimista päivittäiseen toimintaan, hen-

Vastuullisuudesta voi tulla
kovakin kilpailuvaltti suomalaisille rahastoille ja yrityksille.
Olemme Tesissä korottamassa
omaa tavoitetasoamme, ja haluamme myös auttaa kotimaisia sijoittajia viemään teemaa eteenpäin
salkkuyrityksissään. MATIAS KAILA

kilöstön kouluttamista sekä raportoinnin tasoa.
Kotimaisten rahastojen hallinnointiyhtiöt ottavat
vastuullisuuden hyvin huomioon toiminnassaan ja
ovatkin ESG-asioissa kansainvälisiä kilpailijoitaan
perehtyneempiä.
Suorissa sijoituksissa teemme yrityksestä
ESG-arvion, jossa pyritään tunnistamaan yrityksen
keskeiset ympäristöasioihin, yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen ja hallintoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä kehittämisen kohteet. Edistämme
vastuullista liiketoimintaa aktiivisella hallitustyöskentelyllä sekä työryhmien ja valiokuntien kautta.
Tesin nimeämällä hallituksen jäsenellä on merkittävä rooli yritysvastuuasioissa. Jäsenen on varmis-

tuttava siitä, että toimiva johto ymmärtää yritysvastuun merkityksen ja siihen kuuluvat osa-alueet
sekä siitä, että yrityksen toiminta ja kehitettävät
toimenpiteet ovat riittävällä tasolla yrityksen arvon
ja pitkäaikaisten liiketoimintamahdollisuuksien
turvaamiseksi. Kohdeyritystemme kanssa olemme kehittäneet yritysten hyvää hallintotapaa ja
vastuullisia toimintatapoja. Olemme kiinnittäneet
yritysten hallituksissa erityistä huomiota esimerkiksi yrityskulttuurin, yhdenvertaisuuden ja työturvallisuuden parantamiseen.
Likvidien varojen sijoituksissa käytämme
varainhoitajia, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n
vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapojen
kehittämiseen. Varainhoitajat raportoivat Tesille
vuosittain vastuullisuuden toteutumisesta. Vuoden 2019 aikana otimme käyttöön ulkopuolisen
palveluntarjoajan ESG-raportointipalvelun, jonka
ESG-mittariston avulla saamme aiempaa kattavamman ja vertailukelpoisemman salkkunäkymän
sekä tiedon varainhoitajien vastuullisuuden tasosta. Lisäksi pystymme seuraamaan tunnuslukujen
avulla esimerkiksi sijoitusten altistumaa hiiliriskille.
Nykytilanteen arvioinnin lisäksi mittaristoa voidaan
hyödyntää vastuullisen sijoittamisen toimintatavan
kehittämisessä.
YRITYSVASTUURAPORTTI 2019

23

7

Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö
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MOTIVOITUNUT JA SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ

Tavoitteenamme on, että henkilöstömme on sitoutunut ja
motivoitunut sekä tyytyväisyys
työhön on korkea. Asiantunteva
sijoitustyömme näkyy kumppaneillemme laadukkaana toimintana ja palveluna.

Henkilöstö ja
yrityskulttuuri
7.1

TESI ON turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka,
jossa ei hyväksytä syrjintää, kiusaamista eikä
häirintää. Viestimme toiminnastamme avoimesti ja läpinäkyvästi niin organisaation sisällä kuin
ulkopuolellakin. Jokainen kertoo Tesin toiminnasta
ja ydinviesteistä itselleen luontevalla tavalla, oli
kyseessä perinteinen tai sosiaalinen media taikka
kasvokkain tapahtuva kohtaaminen.
Arvomme - ratkaisut, rohkeus ja yhdessä - ovat
osoittautuneet erinomaisiksi tienviitoiksi käytännön päätöksenteossa. Etsimme ennakkoluulottomasti ratkaisuja, avaamme mahdollisuuksia,

vaikutamme ja kehitämme avoimesti ja rohkeasti
sekä teemme tulosta yhdessä.
Henkilöstömme sitoutuminen ja motivaatio
perustuvat siihen, että kaikilla on yhdenvertaiset
mahdollisuudet päästä työssään käyttämään ja
myös kehittämään monipuolisesti omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan.

Tutkimuksen toteuttajan mukaan erinomaisena
tulosta voi pitää, kun myönteisten arvioiden (4–5)
osuus on yli 70 % ja kriittisten arvioiden (1–2)
osuus on alle 10 %. Vuoden 2019 henkilöstötutkimuksessa kehitettäviksi asioiksi nousivat muun
muassa keskustelukulttuurin avoimuus sekä
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Pääomasijoittaminen vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista. Kannustamme henkilöstöä jatkuvaan
koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen.
Vuonna 2019 osaamisen kehittämisessä on keskitytty Tesin strategisten teemojen ymmärryksen
syventämiseen sekä uusien datatyökalujen käyttöönottoon. Henkilöstöä on perehdytetty myös
tunnistamaan monimuotoisuuden hyötyjä ja
tiedostamattomia olettamia. Lisäksi kuusi tesiläistä
on kehittänyt omaa osaamistaan henkilökohtaisen
coachingin avulla.

Tasa-arvotyössä keskeinen periaate on henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu. Tesissä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustilannetta kartoitetaan henkilöstötutkimuksen yhteydessä. Vuonna 2019 toteutetussa tutkimuksessa sukupuolten tasa-arvon
toteutuminen sai indeksin 4,03 (vertailuaineiston
asiantuntijatyön indeksi 4,20) ja yhdenvertainen
kohtelu 3,97 (vertailuaineistoa ei saatavilla).
Monimuotoisuuden (diversiteetti) edistäminen Tesissä, kohdeyrityksissä ja kohderahastojen
hallinnointiyhtiöissä on ollut vuonna 2019 myös
yksi yritysvastuutavoitteistamme. Kartoitimme
sekä Tesin että portfoliossamme olevien suorien
kohdeyhtiöiden hallitusten ja suomalaisten hallinnointiyhtiöiden tiimien monimuotoisuuden
vuoden 2019 joulukuun tilanteesta. Tarkastelimme
monimuotoisuutta sukupuolen, iän ja kansalaisuuden näkökulmista.
Tesin organisaatioon kuului vuoden 2019
lopussa 37 henkilöä. Koko organisaatiossa naisten
osuus on 30 % ja sijoitustiimeissä osuus puoles-

TYÖTYYTYVÄISYYS
Olemme tehneet henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksia vuodesta 2009 alkaen. Tutkimusten
tulosten perusteella tarvittavat kehittämistoimet
suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa.
Vuoden 2019 työtyytyväisyystutkimuksen tulos
parantui edellisvuodesta. Kokonaisindeksi oli 3,94
(asteikolla 1-5) ja vastausprosentti 89 %. Annetuista arvosanoista 70 % oli myönteisiä ja 8 % kriittisiä.
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taan on 16 %. Hallituksessamme on 6 henkilöä,
joista 33 % on naisia. Ikäjakauman suhteen tilanne
on tasaisempi. Koko henkilöstömme sekä hallituksen jäsenet ovat Suomen kansalaisia.
Jatkamme monimuotoisuuden edistämistä
seuraamalla monimuotoisuustilannetta Tesissä,
kohdeyrityksissämme ja -rahastoissamme sekä
keskustelemalla ja jakamalla tietoa aiheesta.
Monimuotoisuuskartoitus

TYÖHYVINVOINTI JA –TERVEYSHUOLTO
Kaikki työntekijämme ovat työterveyshuollon
piirissä. Työterveyshuolto on investointi henkilöstömme hyvinvointiin ja siinä painotetaan erityisesti
ennaltaehkäisevää toimintaa ergonomiaselvitysten
ja terveystarkastusten muodossa. Edistämme työhyvinvointia myös yhteisillä TYHY-tapahtumilla 1-2
kertaa vuodessa. Vuonna 2019 kävimme yhdessä
suunnistamassa ja sienestämässä.
Sairauspoissaoloprosenttimme oli 2,3 %, mikä
on selvästi alle rahoitustoimialan keskiarvon Suomessa. Tesin henkilökunnalle tapahtui yksi poissaoloa aiheuttanut tapaturma vuoden aikana.
Huomioimme henkilöstön erilaiset elämäntilanteet joustavalla henkilöstöpolitiikalla. Vuoden
2019 aikana 3 työntekijää oli vuorottelu- tai vanhempainvapaalla. Etätyömahdollisuutta käyttää
valtaosa tesiläisistä.
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Tesin monimuotoisuuskartoitus
Sukupuoli
20

37

6

16 %

30 %

33 %

Nainen

84 %

70 %

67 %

Mies

Sijoitustiimit

Koko Tesi*

Hallitus

20

37

6

Ikä

45 %
30 %

32 %
30 %

17 %
33 %
50 %

27 %
11 %
Koko Tesi*

Hallitus

20

37

6

100 %

100 %

100 %

Sijoitustiimit

Koko Tesi*

Hallitus

20 %
5%
Sijoitustiimit

≤ 34
35–44
45–54
≥ 55

Kansalaisuus

Suomi

*ilman hallitusta
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TAVOITEASETANTA JA PALKITSEMINEN
Käymme koko henkilöstön kanssa vuosittain tavoite- ja palautekeskustelut. Keskustelujen avulla
konkretisoidaan strategisten tavoitteidemme
toteutusta ja ohjausta tiimi- ja henkilötasolle.
Noudatamme palkitsemisessa valtio-omistajan
palkitsemisperiaatteita sekä sen pohjalta laadittua
omaa palkitsemispolitiikkaamme. Palkitsemisjärjestelmä koskee kaikkia työsuhteessa olevia
henkilöitä. Palkitsemispolitiikkaa ja palkitsemisjärjestelmän toimivuutta arvioidaan vuosittain.
Säännönmukainen palkitseminen muodostuu
peruspalkasta ja vuosibonuksesta:
◆◆Peruspalkka on kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan sekä mahdolliset luontois
edut. Tehtäväkohtainen palkka perustuu
tehtävän vaativuuteen ja työsuoritukseen.
◆◆Vuosibonus määräytyy vuositason liiketoiminta- ja vaikuttavuusmittareiden toteutumisen perusteella. Palkitseminen perustuu
etukäteen asetettuihin kriteereihin, jotka
määräytyvät yhtiön liiketoiminta- ja vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi palkitsemiseen kuuluvat kertaluonteiset
kannustinpalkkiot sekä monipuoliset kehittymismahdollisuudet.
Vuodelta 2019 maksettavat tulospalkkiot henkilöstölle ovat yhteensä noin 503 000 euroa, ilman
toimitusjohtajan palkkiota.
Vuonna 2019 Tesiin perustettiin henkilöstörahasto, johon tilikaudelta maksettavat tulospalkkiot
voi halutessaan rahastoida.

JOHDON PALKITSEMINEN
Johdon palkat ja palkkiot vuodelta 2019 olivat:
◆◆ Toimitusjohtaja 234 000 euroa, sekä ko.
vuodelta maksettava tulospalkkio n.
54 600 euroa
◆◆ Muu johtoryhmä 802 000 euroa, sekä ko.
vuodelta maksettava tulospalkkio n.
160 800 euroa
◆◆ Hallitus yhteensä 126 800 euroa
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Henkilöstö
lukuina
7.2

Henkilöstömme vuoden 2019 lopussa:
◆◆ 37 työntekijää
◆◆ 5 harjoittelijaa vuoden aikana
◆◆ Naisia 11, miehiä 26
◆◆ Keski-ikä 41 vuotta
◆◆ Henkilöstön vaihtuvuus 17,6 %
◆◆ Työsuhteiden kesto keskimäärin 5
vuotta

HALLITUS
◆◆ Yhteensä 6 jäsentä
◆◆ Naisia 2, miehiä 4
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Vastuulliset toimintatavat
ja hyvä hallintotapa
8
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Sisäisillä toimintatavoilla edistämme hyvää yhteiskunnallista
ja taloudellista kokonaistulosta. Sisäisissä toimintatavoissa
huomioimme erityisesti hyvän
hallintotavan. Noudatamme
toiminnassamme Code of Conductiamme ja siihen sisältyviä
sisäisiä ohjeitamme sekä Pääomasijoittajat ry:n läpinäkyvyysja avoimuussäännöstöjä.

teemme ja ohjeemme hyvän liike- ja hallinnointitavan noudattamiseen, esimerkiksi sisäpiirin ja
lahjonnan vastaiset ohjeet sekä ohjeet rahanpesun
estämiseksi.
Tesin Code Of Conduct
Noudatamme toiminnassamme Pääomasijoittajat ry:n läpinäkyvyys- ja avoimuussäännöstöjä.
Tesin hallitukselle annetaan puolivuosittain ns.
compliance-raportti, joka pitää sisällään päätöksenteon seurannan, Tesin kannalta merkittävien
lainsäädäntöhankkeiden seurannan sekä compliance-riskien ja tietosuojapoikkeamien raportoinnin.

TOIMINTAPERIAATTEET

Toimintaperiaatteet
ja riskienhallinta
8.1

TOIMINNASTAMME säädetään lailla ja asetuksella. Toimintaa ohjaavat muun muassa Työ- ja
elinkeinoministeriön vuosittain asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet, sijoitussuunnitelma, yhtiön riskienhallintapolitiikka, yhtiön Code
of Conduct, vastuullisen sijoittamisen periaatteet
ja tietoturvapolitiikka.
Sisäisissä toimintatavoissa kiinnitämme erityistä huomiota hyvään hallintotapaan. Tesin Code of
Conduct kokoaa yhteen keskeiset toimintaperiaat-

◆◆ Markkinaehtoisuus. Sijoitamme aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa.
◆◆ Tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Valtion
pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme
on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla
suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan
kehittäminen sekä yritystoiminnan ja
talouden kasvun edistäminen.
◆◆ Vastuullisuus. Vastuullisuus on pitkäjänteistä ja luotettavaa omistajuutta ja
yritysvastuun kantamista, mitä edellytämme myös kohdeyrityksiltämme ja kanssasijoittajiltamme.
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Toimintaohjeita
PUOLUEETTOMUUSOHJE
Hyvän hallintotavan mukaisesti toimintamme on
oltava avointa ja siten hoidettua, että ulkopuolisilla
tahoilla säilyy luottamus yhtiön toimintaan. Nämä
näkökohdat korostuvat erityisesti julkisomisteisessa yhtiössä. Käytössämme ovat henkilökunnan
ja hallituksen riippumattomuutta ja esteellisyyttä
käsittelevät ohjeet. Hyvän hallintotavan mukaisesti
asiaa hoitavien henkilöiden on oltava riippumattomia hoidettavaan asiaan liittyvistä seikoista.

SISÄPIIRIOHJE
Ohje perustuu arvopaperimarkkinalakiin ja sitä
täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin, ja sen tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista
luotettavuutta. Sisäpiiriohjeen avulla lisätään myös
yhtiön henkilökunnan ja sen intressipiirissä muutoin toimivien henkilöiden tietämystä sisäpiirimääräyksistä niin, ettei määräyksiä tahattomastikaan
rikota. Ohje koskee kaikkia yhtiön palveluksessa
olevia henkilöitä. Vaikka Tesi ei itse ole listayhtiö,
käsittelemme usein sisäpiirintiedoksi luokiteltavia
tietoja. Siksi on tärkeää määritellä toimintatavat,
joilla varmistamme, että yhtiössä toimivat tunnistavat sisäpiiriasemansa ja tietävät, miten sisäpiirintietoja hallitaan ja miten sisäpiiriläisten kaupankäyntiä rajoitetaan.

OHJE YRITYSKAUPAN
ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA
Pääomasijoituksemme voivat edellyttää ns. yrityskauppailmoituksen tekemistä ja kilpailuviranomaisen lupaa. Henkilöstölle annetussa ohjeistuksessa
kuvataan toimintamallit, joiden mukaan toimittaessa yritysjärjestelyjen ilmoitusvelvollisuus ja
lupatarpeet tulevat asianmukaisesti huomioiduksi.

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA
Pääomasijoittajana ja omistajana käsittelemme
luottamuksellista tietoa, joten meille on erittäin
tärkeää varmistaa asiaankuuluva ja turvallinen
tietojenkäsittely sekä keskeisten tietojärjestelmien
ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta. Noudatamme henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden
suojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.

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

ja GRI-taulukko
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YRITYSVASTUUN raportointijakso on vuoden
2019 tilikausi. Raportti kattaa Tesin oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus mukaan lukien sen tytäryhtiöt (Tesi Fund
Management Oy, Tesi Industrial Management Oy
sekä FEFSI Management Oy).
Tesillä on enemmistöosuus (66,4%) Aker Arctic
Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta. Aker
Arcticin tiedot eivät sisälly Tesin yritysvastuun
tunnuslukuihin.
Laadimme vuosittain yritysvastuuraportin
osana tilinpäätöksen sisältävää vuosikertomusta.
Hallitus hyväksyy yritysvastuuraportin. Ensimmäisen kerran raportointi toteutettiin vuonna 2011.
Yritysvastuuraportoinnin yhteydessä julkaistaan
myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
Raportoinnissa käytetään viitekehyksenä
Valtioneuvoston päätöksen (3.11.2011) mukaista
yritysvastuun raportointimallia listaamattomille
valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa
hyödynnetään GRI-standardin raportointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan
toimialakohtaisen lisäosan (Financial Services
Sector Disclosures, FS) tunnuslukuja. Raporttia ei
ole varmennettu, mutta siinä esitetyt taloudelliset
tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.
Lisätietoja raportista antaa Anna Kilpi
(anna.kilpi@tesi.fi).

102 - YLEINEN SISÄLTÖ
Organisaation kuvaus
102: 1-7

Tesin kuvaus: toimiala, toimintamaat, omistusrakenne, koko

102-8

Henkilöstö

29

102-9

Toimitusketju

32

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

102-11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

102-12

Ulkopuoliset periaatteet tai sitoumukset

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Ei muutoksia
Linkki
9; 31
15

Strategia
102-14

Toimitusjohtajan katsaus

102-15

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

4-5
Linkki

Eettiset toimintaperiaatteet
102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

6; 8; 31-32

Hallitus
102: 18-24

Tesin hallintorakenne ja hallituksen kokoonpano

102-32

Yritysvastuuraportin hyväksyntä

34

102-35

Linkki

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

28

Sidosryhmät
102: 40-44

Tesin sidosryhmät ja vuorovaikutus

14-15

Raportointitapa
102: 46-47

Raportin sisällön määrittely ja olennaiset näkökohdat

102: 45; 48-56

Raportin rajaus ja kuvaus

9-10
34

103 - JOHTAMISMALLI
103: 1-3

Johtamismalli ja olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat

8; 10

200 - TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Taloudelliset tulokset
201-1

Tilinpäätös

3

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

19-20

Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Linkki
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400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Työsuhteet
401-1

Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

29

Tapaturmat ja poissaolot

26

404-2

Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat

25

404-3

Henkilöstön suoritusarvioinnit ja kehityskeskustelut

28

Työterveys ja -turvallisuus
403-2
Koulutukset

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
405-1

Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

25-27

Syrjinnän ehkäisy
406-1

Syrjinnän ehkäisy

25

RAHOITUSTOIMIALAN TUNNUSLUVUT
Vastuullisen sijoittaminen johtamistapa
FS

Yhteiskuntavastuun politiikat liiketoiminnoissa

FS

Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien
arviointi liiketoiminnoissa

FS

Sijoituskohteiden yhteiskuntavastuun
sopimuksenmukaisuuden valvonta

11; 23

FS

Henkilöstön yhteiskuntavastuuosaamisen lisääminen

11-12

FS

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

14-15

8; 22
11; 17; 22-23

Aktiivinen omistajuus
FS10

Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä
arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa

FS11

Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen

11; 17; 22-23
10-11; 23
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