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1 Tesi lyhyesti
TESI (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion 
pääomasijoitusyhtiö, joka on jo yli 25 vuoden 
ajan vahvistanut Suomen elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä parantamalla yksityisen 
pääoman saatavuutta, edistämällä suomalai-
syritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä 
toimimalla liiketaloudellisesti kannattavasti ja 
yhteiskunnallisesti vaikuttaen. Toimintamme 
ydin on rahasto- ja suorasijoitukset. Uutena 
strategisena teemana tuotamme yhdessä 
sidosryhmiemme kanssa näkemyksellistä 
tietoa, jolla kehitämme markkinaa ja tuemme 
sijoitustoimintaamme. Tunnistamme markki-
nakapeikkoja ja täytämme niitä, jotta yritys-
rahoitus toimisi mahdollisimman tehokkaasti 
Suomessa. 

Vaikka yllä mainittu pohja kantaa yhä, se 
ei yksin riitä. Haluamme, että osaltaan Tesi ja 
erityisesti suomalaiset kasvuyritykset tekevät 

97  
kohde-

rahastoa

4  
rahastojen 
rahastoa

35 
työntekijää
Helsingissä

100 % 
valtion 

omistama 

76 
suoraa 

kohdeyhtiötä

1,9 mrd. €  
hallinnoitavat 

pääoma- 
sijoitukset

maailmasta paremman paikan. Juuri nämä 
yritykset ovat keskeisiä toimijoita, kun globaa-
leja ongelmia ratkaistaan kestävällä tavalla. 
Koko yhteiskunta hyötyy siitä, mitä yritykset 
ja niitä rahoittava pääomasijoitusmarkkina 
saavat aikaan. Siksi kannustamme kohdeyri-
tyksiämme yritysvastuuajatteluun – kolikko, 
jonka puolia ovat liiketoiminnan vastuullisuus 
ja tämän katsauksen teema, vaikuttavuus. 

Haastamme samalla itseämme sekä koh-
deyrityksiä ja -rahastoja miettimään, miten 
tekomme ja päätöksemme vaikuttavat ympä-
ristöön ja yhteiskuntaan nyt ja tulevien suku-
polvien näkökulmista. Teemme valintamme 
nämä vaikutukset huomioiden. Tesin tavoit-
teena on lisätä omistamisen ja onnistumisen 
kunnianhimoa ja sitä kautta nostaa Suomi 
uudistuvan talouskasvun eturiviin.

TESI LYHYESTI

Rooli ja vaikutukset 
yhteiskunnassa

YHTEISKUNNALLINEN
VAIKUTTAVUUS €

Oman toiminnan 
vaikutukset

Vastuullinen 
sijoittaminenYRITYSVASTUU

Yritysvastuu ja vaikuttavuus
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2 Koronavuodesta eteenpäin

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

VUONNA 2020 Tesin vastuullisuus- ja vaikutta-
vuustyössä painottui suomalaisten pk-yritysten 
auttaminen koronakriisissä. Teimme laaja-alaista 
yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa auttaessam-
me yrityksiä ja valtionhallintoa vakautus- ja  
Venture Bridge-rahoitusinstrumenteilla sekä 
tuottamalla markkinadataa ja -analyysejä yritysten 

Vuosi 2020 oli yksi työhisto-
riamme poikkeuksellisimmista 
ajanjaksoista. Koronapandemia 
aiheutti inhimillistä kärsimystä, 
sulki rajoja ja vaikeutti yritysten 
toimintaa Suomessa ja maailmal-
la. Kriisirahoitusinstrumenttien 
lisäksi onnistuimme jatkamaan 
myös normaalia sijoitustoimin-
taamme ja kehittämään pääoma-
sijoitusmarkkinaa, jotta yrityk-
sillä olisi riittävästi rahoitusta ja 
osaamista nousta uuteen koko-
luokkaan.

tilanteesta. Korona-ajan ohjelmien lisäksi jatkoim-
me myös normaalia sijoistustoimintaamme ja 
pyrimme siten varmistamaan suomalaisyritysten 
menestymisen myös kriisin jälkeen. Teimmekin 
vuoden 2020 aikana sijoituksia yhteensä lähes 250 
miljoonalla eurolla.

Yleisistä olosuhteista huolimatta pääomasijoi-
tustoimiala ei kokenut pelättyä shokkia korona-
tilanteessa vaan sijoitusvolyymit jopa kasvoivat 
edellisvuosista. Laaja-alaisessa yhteistyössä syn-
tyneet tutkimuksemme ja kyselymme osoittivat, 
että vaikka kriisi onkin vaikeuttanut merkittävästi 
yritysten toimintaa, niiden sopeutumiskyky on 
ollut kautta linjan ennakoitua parempi eivätkä kan-
sainväliset sijoittajat vetäytyneet Suomen markki-
nasta. Nämä huomiot tarjoavat hyvät lähtökohdat 
koronakriisistä palautumiseen ja tukevat pidem-
män aikavälin talouden uudistumista.

Vuonna 2021 olemme jatkaneet strategiamme 
mukaista toimintaa panostaen vastuullisuuteen ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, arvonluontiin 
ja kansainvälistymiseen sekä tiedon ja osaamisen 
jakamiseen pääomasijoitusmarkkinan kehittämi-
seksi. Uskomme vahvasti, että suomalaisilla kas-
vuyrityksillä on tärkeä rooli globaalien haasteiden 
ratkaisemisessa jatkossakin. Haluamme olla mah-
dollistamassa näiden yritysten kasvua ja kansainvä-
listymistä.

Haluan kiittää kaikkia yhteistyötahojamme ja 
henkilökuntaamme joustavuudesta ja ratkaisu-
keskeisyydestä, joiden avulla pystyimme valmis-
tautumaan koronavuoden poikkeustoimiin ja 
toteuttamaan merkittävässä määrin strategiamme 
mukaista sijoitustoimintaa. 

JAN SASSE
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3 Tesin arvonluontitimantti

TULOSPÄÄOMA TESIN TOIMINTA

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

• Tietomalli
• Code of  

conduct
• Prosessit

• Kohderahastot  
ja -yritykset

• Kanssasijoittajat
• Neuvonantajat
• Vaikuttajat
• Järjestöt

35 hlöä

300 vuoden 
kokemus

• Yrityksissä palkataan työvoimaa ja  
kehitetään osaamista  → noin 340 yritystä 
työllistää yhteensä yli 40 000 henkilöä

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

YHDESSÄ

VISIOMME

YHTEISKUNTA &  
TALOUDELLINEN

Suomen 
elinkeinoelämä 

monipuolistuu ja  
kansantalous  

kasvaa. 

SOSIAALINEN
Ihmisten hyvinvointi 
lisääntyy. Osaaminen 
lisääntyy ja paranee 

laadultaan.

YMPÄRISTÖ
Ilmastonmuutos 

hidastuu. 
Ympäristöhaittojen 
torjuminen paranee 

ja luonnonvaroja 
säästyy. 

€€

€

Tesin taloudellinen tulos 179 M€*

• Uusia Suomeen sijoittavia  
rahastoja 9 kpl 

• Suomalaiset kasvuyritykset saivat 
rahoitusta Tesin kautta 520 M€, 
josta kv-pääomaa 171 M€

• Tesin salkkuyhtiöiden  
liikevaihdon kasvu 10 %

• Verokertymä yli 1 mrd. €

Tesin oma pääoma1,9 mrd. €

Hallinnoitavat ulkopuoliset varat:

KRR 350 M€

ESIR 50 M€

STRATEGIA 

Vaikuttavuus  
Yritysten kansainvälistyminen 

Markkinan kehittäminen 
Tiedon jakaminen

Rahastot
SIJO

ITUSTOIM
IN

TA

Venture Capital Kasv
u- ja

 Teollis
et

€

€

€

VAIKUTUS

Maailman tulee olla 
vuonna 2030 parempi 

kuin tänään. Suomalaiset 
kasvuyritykset tuottavat 

ratkaisuja globaaleihin 
haasteisiin.

*sijoitetaan uusiin rahastoihin ja yrityksiin
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Nostamme Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin 
ja teemme maastamme edistyksellisen, houkuttelevan 
kohteen sekä yrityksille että omistajille.

4 Suomalaiset kasvuyritykset 
ja globaalit haasteet OLEMME valinneet 

viisi vaikuttavuustee-
maa, jotka ovat linjas-
sa YK:n Agenda 2030 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa. 
Näiden teemojen 
puitteissa tuemme ja 
rohkaisemme yrityksiä 
ratkaisemaan tämän 
päivän ja tulevaisuu-
den haasteita:

 ◆ Kestävä  
tuotanto ja  
resurssitehokkuus

 ◆ Kestävä kulutus  
ja kaupungit 

 ◆ Uusiutuva 
energia ja 
energiatehokkuus 

 ◆ Terveys ja 
hyvinvointi

 ◆ Oppiminen ja 
yhdenvertaisuus



SUOMALAISET KASVUYRITYKSET JA GLOBAALIT HAASTEET 

TUOMME esiin yritysten yhteiskunnallisen voiman, 
jotta ne kykenisivät luomaan kasvua ja työpaikkoja 
sekä ratkomaan kestävän kehityksen haasteita. 
Tuotamme toimintamme vaikutuksista uutta tietoa 
markkinaan hyödynnettäväksi. Jaamme tietoa ja 
kannustamme kohderahastojamme ja -yrityksiäm-
me kehittämään omaa vaikuttavuuttaan yhteiskun-
taan ja ympäristöön. Kartoitamme ja pilotoimme 
uusia työkaluja valikoidusti suorissa sijoituksissam-
me, esimerkiksi Kiertotalousohjelman puitteissa.  
Kehitämme yhdessä markkinatoimijoiden kanssa 

Jokaisen yrityksen tulee 
pohtia miten se voi edistää 

kestävän kehityksen tavoitteita 
osana liiketoimintastrategiaansa.  
HELI KERMINEN, SIJOITUSJOHTAJA, TESI

uusia toimintamalleja pääomasijoittamisen vaikut-
tavuuden monipuolisempaan arviointiin, mittaami-
seen ja kehityksen seurantaan. 

Ollaksemme vaikuttavia sijoitamme vastuulli-
sesti ja toimimme aktiivisena omistajana. Tuemme 
ja rohkaisemme kohdeyrityksiämme ratkaisemaan 
tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita viiteen 
vaikuttavuusteemaamme perustuen. Seuraamme 
vaikuttavuuden indikaattoreita mittarein ja laadul-
lisin arvioinnein säännöllisesti. Osana vastuullista 
sijoittamista arvioimme sijoituskohteidemme 
vastuullisuutta sekä taloudellisten lisäksi yhteis-
kunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Aktiivista, 
vastuullista omistamista toteutamme yhteistyössä 
kohderahastojemme hallinnointiyhtiöiden sekä 
suorien kohdeyhtiöiden hallitusten ja kanssasijoit-
tajiemme kanssa.

4 Tuomme esiin yritysten  
yhteiskunnallisen voiman

Olemme nostaneet strategias-
samme yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden aikaansaamisen 
toimintamme ajuriksi. 
Kanavoimme pääomaa yrityksille, 
jotka pyrkivät osaamisellaan ja 
ratkaisuillaan mahdollisimman 
positiiviseen yhteiskunnalliseen 
nettovaikutukseen.
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4.1 Kestävä tuotanto ja 
resurssitehokkuus 
RAAKA-AINEIDEN niukkuus, kierrättäminen ja 
seurattavuuden parantuminen yhdistettynä ma-
teriaali- ja tuotantoteknologioiden kehittymiseen 
luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisen 
tuotannon sektorille. Perinteisten tuotantolai-
tosten vaatimat suuret energiamäärät vaativat ja 
mahdollistavat uusien energiansäästötoimenpi-
teiden kehittämisen. Ala on tällä hetkellä suuressa 
murroksessa: tuotanto sirpaloituu, automaatio 
lisääntyy ja olemassa olevien yritysten ympärille 
syntyy merkittävän vientipotentiaalin omaavia 
spin-off-teknologioita ja sivumateriaalivirtoja. 
Uusien teknologioiden skaalaaminen sekä siirty-
mä perinteisestä liiketoiminnasta palveluliiketoi-
mintaan vaativat paljon pääomaa, ja Tesillä onkin 
mahdollisuus olla eturintamassa mahdollistamas-
sa alan siirtymistä kestävämpään suuntaan. 

CASE: FOAMIT GROUP 
FOAMIT GROUP (ent. Uusioaines) on Suomen suurin kierrätys- 
lasin käsittelijä, joka vastaanottaa noin 70 % Suomen kierrätys- 
lasista. Yhtiön tuotantolaitoksessa Forssassa syntyy sirua, 
lasijauhetta ja lasihiekkaa teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi se 
valmistaa ja myy kierrätyksen ylijäämäaineksesta valmistettavaa 
vaahtolasia, ympäristöystävällistä eriste- ja kevennemateriaalia. 
Foamit Group on Tesin portfolioyritys.

LUE LISÄÄ

CASE: SULAPAC 
SUOMALAISEN kasvuyritys Sulapacin missiona on ratkaista 
globaali muovijäteongelma. Yrityksen kehittämä pakkausmate-
riaali on valmistettu puukomposiitista ja se on täysin biohajoa-
vaa ja mikromuovitonta. Materiaalia voidaan käyttää esimer-
kiksi kosmetiikka- tai ruoka- ja juomapakkauksissa. Sulapacin 
materiaalia voidaan muovin tavoin tuottaa suurissa erissä, mikä 
tekee siitä erityisen kilpailukykyisen tuotteen. Sulapac on Tesin 
kohderahastoyhtiö Lifeline Venturesin portfolioyritys. 

TUTUSTU YRITYKSEEN

SUOMALAISET KASVUYRITYKSET JA GLOBAALIT HAASTEET 
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4.2 Kestävä kulutus 
ja kaupungit
VÄESTÖNKASVU ja siihen liittyvä kaupungistumi-
nen aiheuttavat haasteita infrastruktuurin raken-
tamiselle, energiatehokkuudelle, liikkumiselle 
ja ympäristökuormitukselle. Toisaalta tiivistyvä 
asuminen tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuk-
sia. Kaupungeilla elinympäristöinä on merkittävä 
vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Väestönkasvun 
ohella globaali elintason nousu ja keskiluokkaistu-
minen synnyttävät tarpeen kulutuskäyttäytymisen 
muutoksille ja uusille kestävämmän kuluttamisen 
palvelu- ja tuoteratkaisuille. Sijoittamalla Kestävä 
kulutus ja kaupungit -teeman mukaisiin kohteisiin 
Tesi voi tukea kestävää kaupungistumista, vauhdit-
taa siirtymää kestävämpään kulutukseen, mah-
dollistaa erilaisia cleantech- ja kestävän energian-
tuotannon hankkeita sekä tukea ekologisempien 
liikenneratkaisujen kehitystä. 

CASE: VIRTA 
VIRTA (Liikennevirta Oy) on yksi Euroopan johtavista sähkö-
autojen latausalustayrityksistä. Virta myy sekä sähköautojen 
latauslaitteita että digitaalista sähköautojen latausjärjestelmää.

Tällä hetkellä yli 30 maassa toimiva Virta antaa latausval-
miudet sähköautojen latauspalveluille lähes tuhannessa Virran 
alustalla toimivassa latausverkostossa. Virta on Tesin  
portfolioyritys.

LUE LISÄÄ

CASE: CLIMATE X  
OHJELMISTOYRITYS Climate X kehittää ennusteita ilmaston-
muutoksen vaikutuksien arvioimiseksi. Climate X:n tarjoamien 
ennusteiden avulla yritykset voivat arvioida ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia omaan liiketoimintaansa sekä rakentaa kestä-
viä liiketoimintastrategioita ja varautua paremmin tulevaisuu-
teen. Climate X on Tesin kohderahastoyhtiö Pale Blue Dotin 
portfolioyritys. 

TUTUSTU YRITYKSEEN
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4.3 Uusiutuva energia 
ja energiatehokkuus 
ENERGIANTUOTANTO on yksi merkittävimmistä 
ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen lähteis-
tä. Uusiutuvien energialähteiden avulla voidaan 
vähentää ihmiskunnan riippuvuutta fossiilisista 
polttoaineista ja pienentää niiden terveydelle ja 
ympäristölle negatiivisia vaikutuksia. Suomen 
energiainfrastruktuuri on historiallisesti raken-
tunut isoille tuotantoyksiköille ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa ovat hidastaneet 
vanhoihin energiajärjestelmiin tehdyt suuret 
taloudelliset investoinnit. Energiatehokkuuden 
edistäminen onkin tärkeä osa sekä kansallista että 
EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa. Sijoittamalla 
Uusiutuva energia ja energiatehokkuus -teeman 
kohteisiin Tesi voi osallistua energiantuotannosta 
syntyvien CO2-päästöjen vähentämiseen ja ilmas-
tonmuutoksen torjuntaan sekä riskihankkeiden 
rahoitukseen.

CASE: VALMET AUTOMOTIVE 
VALMET AUTOMOTIVE tunnetaan parhaiten Uudenkaupun-
gin autotehtaastaan. Sillä on kuitenkin myös 1,5 vuotta sitten 
toimintansa aloittanut sähköautojen akkuja valmistava laitos 
Salossa sekä akkuliiketoimintaan liittyviä suunnittelu- ja tes-
taustiloja Suomessa sekä Saksassa. Akkuliiketoiminnallaan 
Valmet Automotive osallistuu liikenteen sähköistämiseen ja 
siten liikennepäästöjen vähentämiseen. Valmet Automotiven 
tavoitteena on saavuttaa hiilidioksidineutraalius Uudenkau-
pungin autonvalmistuksessa vuoden 2021 loppuun mennessä. 
Se investoi parhaillaan uusiutuviin ja biokaasupohjaisiin järjes-
telmiin sähkö- ja lämmöntuotannossa. Valmet Automotive on 
Tesin portfolioyritys.

LUE LISÄÄ

CASE: POLYTECH 
TANSKALAINEN Polytech tuottaa tuulivoimaloiden tehokkuut-
ta ja kestävyyttä parantavia ratkaisuja. Yritys on erikoistunut 
etenkin salamasuojaussysteemeihin sekä turbiinien lapojen 
eroosio-ongelmien ratkaisuun. Polytech auttaa tuuliturbiinien 
valmistajia ja energiayhtiöitä lisäämään vuotuista energiantuo-
tantoaan ja vähentämään energiakustannuksiaan. Polytech on 
Tesin kohderahastoyhtiö Verdanen portfolioyritys.

TUTUSTU YRITYKSEEN
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4.4 Terveys ja 
hyvinvointi
MAAPALLON väestön ennustetaan kasvavan 
lähes 10 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Väes-
tönkasvun myötä myös haasteet väestön tervey-
den ja hyvinvoinnin turvaamiseksi kasvavat. Sijoit-
tamalla Terveys ja hyvinvointi -teeman kohteisiin 
Tesi auttaa tuottamaan erilaisia globaalia hyvin-
vointia parantavia ratkaisuja, kuten edistää ennal-
taehkäiseviä terveyspalveluita, turvata puhtaita ja 
terveellisiä elinympäristöjä, parantaa kestävästi 
tuotetun ja terveellisen ravinnon saatavuutta ja 
puhtaan veden riittävyyttä sekä parantaa ihmisten 
mahdollisuuksia päästä terveydenhuollon palvelui-
den piiriin kaikkialla maailmassa.

CASE: OURA 
OURA on suomalainen terveys- ja hyvinvointiteknologiayritys. 
Yrityksen päätuote on Oura-sormus, joka kerää käyttäjän 
terveystietoja, kuten leposykettä, sykevälivaihtelua ja kehon 
lämpötilaa. Sormus kertoo erityisesti käyttäjänsä unesta ja 
palautumisen tilasta sekä antaa niihin liittyvää palautetta ja 
neuvoja.

Keväällä 2020 Oura keräsi 26 milj. euron rahoituskierroksen, 
jossa mukana olivat uusina sijoittajina yhdysvaltalaiset Square 
Ventures, Forerunner Ventures ja Googlen sijoitusyhtiö Gradi-
ent Ventures. Kerätty rahoitus on auttanut Ouraa panostamaan 
entistä enemmän myyntiin, markkinointiin ja käyttäjäarvon 
lisäämiseen. Oura on Tesin portfolioyritys.

LUE LISÄÄ

CASE: MERU HEALTH 
SUOMALAINEN Meru Health tarjoaa matalan kynnyksen 
etähoito-ohjelmaa masennuksen, uupumuksen ja ahdistuksen 
hoitoon. Ohjelma kestää 12 viikkoa ja se sisältää chatin kautta 
käytössä olevan oman terapeutin, anonyymin vertaistukiryh-
män sekä päivittäisiä harjoitteita, joissa hyödynnetään mm. 
kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Meru Health on Tesin kohde-
rahastoyhtiö Lifeline Venturesin portfolioyritys.

TUTUSTU YRITYKSEEN

SUOMALAISET KASVUYRITYKSET JA GLOBAALIT HAASTEET 
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4.5 Oppiminen ja 
yhdenvertaisuus
HYVÄ koulutus on hyvinvointiyhteiskunnan perus-
pilareita. Koulutus edistää teknologian ja tuotta-
vuuden kehitystä, auttaa ihmisiä sopeutumaan 
yhteiskuntaan ja parantaa ihmisten mahdolli-
suuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon. Teknologian ja työelämän 
nopea kehitys edellyttää elinikäistä oppimista ja 
joustavia tapoja tarjota koulutusta ja oppimismah-
dollisuuksia eri elämänvaiheissa, ikäryhmissä ja 
sosiaalisissa tilanteissa eläville ihmisille. Koulutus 
ehkäisee syrjäytymistä, rikollisuutta ja yhteiskun-
nallista epävakautta sekä mahdollistaa yksilön 
taloudellisen ja sosiaalisen aseman kehittymisen. 
Sijoittamalla Oppiminen ja yhdenvertaisuus -tee-
man kohteisiin Tesi voi luoda erottuvaa kilpailuetua 
Suomelle ja olla mukana tukemassa uuden koulu-
tusvientisektorin luontia, tukea uusien oppimiseen 
liittyvien innovaatioiden kehittämistä sekä olla 
mukana mahdollistamassa tasa-arvoinen koulutus 
ja elinikäinen oppiminen mahdollisimman monelle 
ihmiselle ympäri maailman. 

CASE: HEI SCHOOLS 
HEI SCHOOLSIN tavoitteena on mahdollistaa korkealaatuinen 
suomalainen varhaiskasvatus lapsille ja perheille ympäri maail-
man. Yritys tarjoaa erilaisia helppokäyttöisiä digitaalisia alus-
toja ja pedagogisia työkaluja opettajille ja varhaiskasvattajille 
pääasiassa Suomen ulkopuolella.

HEI Schoolsilla on yli kymmenen paikallisten yrittäjien johta-
maa päiväkotia maailmanlaajuisesti. HEI Schoolsin digitaalisia 
tuotteita käytetään 40 eri koulussa ympäri maailman ja HEI 
Schoolsin opettajankoulutusohjelmaan osallistuu yli 200 opetta-
jaa yhteensä 30 eri maasta. HEI Schools on Tesin portfolioyritys.

LUE LISÄÄ

CASE: KIDE SCIENCE 
KIDE SCIENCE hyödyntää Helsingin yliopistossa tehtyä pedago-
gista tutkimusta tiedekasvatuksessa. 3–9-vuotiaat oppivat tie-
dekerhoissa leikin ja tarinoiden avulla empiirisen tutkimuksen 
sekä tiede- ja taideaineiden alkeita. Valmiita opetusmateriaaleja 
on niin varhaiskasvatusyksiköille kuin kotejakin varten. Kide 
Sciencen taustalla on ajatus, että jos lapsi omaksuu tieteellisen 
ajattelun periaatteita jo varhaislapsuudessa, se parantaa hänen 
oppimistuloksiaan myös myöhemmin. Kide Science on Tesin 
kohderahastoyhtiö Sparkmind.vc:n portfolioyritys.

TUTUSTU YRITYKSEEN
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Tuemme suomalaisia kasvuyrityksiä kasvussa, 
uusien ratkaisujen kehittämisessä ja osaamisen 
monipuolisessa hyödyntämisessä. 

5 Yritysten kasvu  
ja kansainvälistyminen



Sijoitamme suomalaisyritysten
kasvuun ja kansainvälistymiseen

YRITYSTEN KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Vuonna 2020 kohdeyrityksemme (n=222)

6 522 M€ 1 747M€ 1 262 M€40 000 kpl

Liikevaihto
yhteensä

Vienti
yhteensä

Verokertymä*
yhteensä

Työpaikkoja

* sisältää arvonlisäverot, tuloverot ja yhteisöverot

28

25

27

2018 2019 2020

Liikevaihdon
kasvu, M€

Liikevaihdon
suhteellinen kasvu, %

Viennin suhteellinen 
kasvu, %

Työpaikkojen lkm
suhteellinen kasvu, %

Viennin suhteellinen 
osuus liikevaihdosta, %

Työpaikkojen
lkm kasvu, kpl

Tesin
kohde-
yritykset

Suomi*

* Lähde: Suomen tilastokeskus, stat.fi * Lähde: Suomen tilastokeskus, stat.fi* Lähde: Suomen tulli, tulli.fi

Tesin
kohde-
yritykset

BKT*

2018 2019 2020

15,0

1,3 1,3

-2,8

10,5

5,1

620
670

2018 2019 2020

310

2018 2019 2020

17,4

7,0

-7,0

8,0
5,46,0

Tesin
kohde-
yritykset

Suomi* 2 762

6 754

953

2018 2019 2020 2018 2019 2020

11,0

2,0

-3,1

20,1

2,7
1,2
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6 Pääomasijoitusmarkkinan 
kehittäminen

Kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa, jotta 
suomalaisilla kasvuyrityksillä on saatavilla riittävästi 
rahoitusta ja osaamista nousta uuteen kokoluokkaan.



PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN

6 Teemme Suomesta 
houkuttelevan sekä 
yrityksille että omistajille

Koko yhteiskuntamme hyötyy 
siitä, mitä globaaleja kestävyys-
haasteita ratkovat suomalaiset 
kasvuyritykset ja niitä rahoittava 
pääomasijoitusmarkkina saavat 
aikaan. Tesin tavoitteena onkin 
ei enempää eikä vähempää kuin 
lisätä omistamisen ja onnistumi-
sen kunnianhimoa ja sitä kautta 
nostaa Suomi uudistuvan talous-
kasvun eturiviin.

Rahoitusta suomalaisille kasvuyrityksille Tesin verkostoissa 2020

Kotimaisilta 
KOHDERAHASTOILTA

247 M€

Kansainvälisiltä 
KOHDERAHASTOILTA

46 M€

Tesin 
SUORISTA SIJOITUKSISTA

102 M€

Kansainvälisiltä
KANSSASIJOITTAJILTA

125 M€
Suomalaiset

kasvuyritykset

TESI mahdollistaa suomalaisyritysten kasvun 
ja kansainvälistymisen edistämällä rahoituksen 
saatavuutta ja osaavaa omistajuutta. Tunnistamme 
kapeikkoja kotimaisessa pääomasijoitusmarkkinas-
sa ja täytämme niitä tarjoamalla rahoitusta pää-

omarahastoille ja suoraan kasvuyrityksille. Lisäksi 
jaamme tietoa ja osaamista kannustaaksemme 
yrityksiä kasvamaan yhteiskuntaan vaikuttavasti ja 
vastuullisesti sekä edistääksemme osaavaa omista-
juutta. Tuomme sijoittajaverkostomme Suomessa 

ja maailmalla suomalaisten kasvuyritysten käyt-
töön. Kumppanuuksiemme kautta kansainvälistyvät 
yritykset haluavat kasvaa Suomessa ja kasvattavat 
myös kansantaloutta: omistaminen ja osaaminen 
vahvistuvat ja synnyttävät uutta menestystä.
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Teimme vuonna 2020 sijoituksia yhteensä 
248 milj. eurolla. Lukuun on laskettu mukaan 
normaalista sijoitustoiminnastamme poikkeavat 
korona-ajan vakautus- ja Venture Bridge -ohjelmi-
en sijoitukset, joita tehtiin 24 yritykseen yhteensä 
63 milj. eurolla. Osana normaalia sijoitustoimin-
taamme annoimme yhdeksän rahastositoumusta 
yhteensä 82 milj. eurolla ja teimme suorasijoituk-
sia 19 kasvuyritykseen yhteensä 38 milj. eurolla. 
Annoimme myös 65 milj. euron sijoitussitoumuk-
sen hallinnoimaamme Kasvurahastojen Rahasto 
IV:ään. Haastavista olosuhteista huolimatta suorat 
sijoituskohdeyrityksemme kasvoivat vuoden aika-
na keskimäärin 10 % (mediaani).

Irtautumisissakin saavutettiin haastavista olo-
suhteista huolimatta onnistumisia. Kaiku Health 
jatkaa kasvuaan maailman johtavan sädehoito-
teknologiayrityksen, ruotsalaisen Elektan, omis-
tuksessa. Profit Software siirtyi joulukuussa Volpi 
Capitalin omistukseen. Kotkamills Group Oyj:n 
myynti Euroopan kolmanneksi suurimmalle taive-
kartongin tuottajalle, itävaltalaiselle Mayr-Meln-
hof Groupille odottaa vielä kilpailuviranomaisten 
hyväksyntää*. Irtautumiset antavat uskottavuutta 
kotimaiselle ekosysteemille ja niistä syntyvät tuo-
tot luovat pohjaa Tesin sijoitustoiminnalle.

* Viranomaiset hyväksyivät yrityskaupan elokuussa 2021.
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6.1 Sijoitamme Suomen lupaavampia kasvuyrityksiä 
kehittäviin pääomasijoitusrahastoihin
TESI vahvistaa kasvurahoituksen tarjontaa suoma-
laisille yrityksille toimimalla pitkäjänteisenä sijoit-
tajana pääomasijoitusrahastoissa. Rahastosijoi-
tuksissa keskitymme venture capital -rahastoihin, 
jotka sijoittavat aikaisen vaiheen kansainvälistyviin 
teknologiayrityksiin, sekä growth- ja buyout-rahas-
toihin, jotka tukevat perinteisempien pk-yritysten 
kasvua ja uudistumista. Liiketoimintaosaamista 
suomalaisten yritysten tueksi tuo yhteistyömme 
sellaisten kotimaisten rahastohallinnoijien kuten 
esimerkiksi Capmanin, Icebreakerin ja Superhero 
Capitalin ja kansainvälisten rahastojen kuten 
Verdanen kanssa. Tesi kannustaa perustamaan 
pääomasijoitusrahastoja sparraamalla perustajia 
käytännöissä ja varainkeruussa sekä toimimalla 
ankkurisijoittajana rahastoissa.

PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN

Vuosina 2018–2020 Tesi oli sijoittajana uusien 
hallinnoijien ensimmäisissä rahastoissa:

 ◆ 2020: GOS Yritysrahoitus
 ◆ 2019: Evolver Equity, DevCo Partners,  
Sparkmind 

 ◆ 2018: Saari Partners, Maki.vc

Pääoman jakautuminen kotimaisissa rahastoissa

810
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m€

1 000
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0
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Kansainvälinen pääoma Muu kotimainen pääoma Tesi
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757534

132

20

3433
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x
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PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN

Vuonna 2020 Tesi antoi sijoitussitoumuk-
sia kymmeneen rahastoon yhteensä 147 
milj. eurolla (89 milj. euroa vuonna 2019): 

 ◆ Neljä sitoumusta kotimaisiin venture 
capital -rahastoihin (Superhero Venture 
Fund 2020 Ky, Icebreaker Fund II Ky, Open 
Ocean Fund 2020 Ky ja Maki.vc Fund II Ky)

 ◆ Neljä kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoihin 
(Verso Fund III Ky, CapMan Growth Equi-
ty Fund II Ky, Sponsor Fund V Ky ja GOS 
Private Debt I Ky).

 ◆ Tesi antoi myös sitoumuksen pohjoismai-
seen kasvurahastoon (Verdane Edda II), 
joka täydentää suomalaista pääomasijoi-
tusmarkkinaa aktiivisesti.

 ◆ Lisäksi yksi sitoumus KRR IV -rahastoon.

CASE: PALE BLUE DOT 
PALE BLUE DOT on malliesimerkki yhteiskunnalliseen vaikut-
tavuuteen pyrkivästä toimijasta. Se on ruotsalainen ilmasto-
teknologiaan keskittyvä venture capital –rahasto, joka sijoittaa 
eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin pre seed – ja seed-vaiheen 
kasvuyrityksiin, joiden tavoitteena on vähentää tai kumota 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Sen jälkeen kun rahasto 
suljettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2020, Pale Blue Dot 
on sijoittanut mm. sähköautojen latauslaitteita valmistavaan 
Montaan, kasvillisuuden muutoksia satelliittidatan avulla ana-
lysoivaan Overstoryyn ja paikallisia ruuantuottajia ja ruoka-
kauppoja yhdistävään Hieriin. Sijoitusten määrät vaihtelevat 
200 000 ja 2 milj. euron välillä.

TUTUSTU RAHASTOON

Vuonna 2020 Tesi antoi sitoumuksia kahdeksaan 
kotimaiseen rahastoon yhteensä 77 milj. eurolla. 
Muiden sijoittajien sitoumukset näihin rahastoihin 
olivat yhteensä 609 milj. euroa, josta 492 milj. eu-
roa oli kotimaista pääomaa ja vastaavasti 117 milj. 
euroa kansainvälistä pääomaa. Muuta rahoitusta 
rahastoihin kertyi siis lähes yhdeksänkertaisesti 
Tesin sitoumuksiin verrattuna. Sijoitimme myös 
uudentyyppiseen velkarahastoon, GOS Private 
Debt I:een. Annoimme lisäksi sitoumuksen Suo-
men markkinaa aktiivisesti täydentävään pohjois-
maiseen kasvurahasto Verdane Edda II:een.
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PÄÄOMASIJOITTAJAT tuovat kotimaisille kasvuyri-
tyksille pääoman lisäksi arvokasta kansainvälisen 
liiketoiminnan osaamista sekä siihen tarvittavia 
verkostoja. Kotimaisten rahastojen lisäksi sijoitam-
me kansainvälisiin rahastoihin, jotka täydentävät 
sijoitusfokuksellaan ja osaamisellaan kotimaista 
pääomasijoitusmarkkinaa. Rahastosijoitusten 
lisäksi teemme suoria kanssasijoituksia yrityksiin 
yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa. Pyrim-
me yhä systemaattisemmin ja suunnitelmallisem-
min rakentamaan kansainvälisiä verkostoja palve-
lemaan suomalaisyritysten ja -rahastojen tarpeita. 
Tesi on kansainvälisille sijoittajille paikallinen 
kumppani Suomessa ja edistää myös kotimaisten 
ja kansainvälisten sijoittajien yhteistyötä. Yksi Tesin 
tavoitteista onkin suomalaisen pääomasijoitus-
markkinan kansainvälistäminen.

Vuonna 2020 Tesin kansainväliset kohdera-
hastot sijoittivat viiteen suomalaiseen yritykseen 
yhteensä 46 milj. euroa. Näitä olivat esimerkiksi 
Varjo Technologies Oy (Atomico IV), HappyOrNot 
Oy (Verdane Edda ja Northzone VIII) ja Evondos Oy 
(Verdane Edda). Tesin kansainväliset kanssasijoit-
tajat sijoittivat 125 milj. euroa suomalaisiin yrityk-
siin yhdessä Tesin kanssa.

6.2 Monipuolistamme ja 
kansainvälistämme  
osaamista ja  
rahoitustarjontaa CASE: VARJO

VARJO on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yritys maailmassa, 
joka valmistaa ihmissilmän tarkkuuteen vertautuvaa VR- ja MR 
(mixed reality) -laitteistoa. Laitteet soveltuvat erityisesti yri-
tysten käyttöön koulutuksissa, simulaatioissa, suunnittelussa 
sekä insinööri- ja tutkimustyössä. Volvo Cars, Boeing, Audi, KIA, 
Lockheed Martin ja Siemens hyödyntävät Varjon laseja erinäi-
siin käyttötarkoituksiin.

”Varjo on sementoinut asemansa toimialansa johtajana kykenemällä 
jatkuvasti venyttämään VR- ja MR -todellisuuksien rajoja sekä tuke-
maan vaativampiakin yrityssovelluksia eri toimialoilla. Koronapande-
mian aiheuttamassa vaikeassa markkinatilanteessa Tesin aktiivinen 
rooli sijoitusneuvotteluissa ja ESIR-instrumentin hyödyntäminen 
mahdollistivat Varjon merkittävän kokoisen rahoituskierroksen toteut-
tamisen yhdessä useiden kansainvälisten sijoittajien kanssa.” 
KEITH BONNICI, VC-TIIMIN SIJOITUSJOHTAJA, TESI

LUE LISÄÄ

PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN
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TESIN hallinnoimat Kasvurahastojen Rahastot 
(KRR) tarjoavat isoille instituutionaalisille sijoittajille 
mahdollisuuden päästä osalliseksi kotimaisen pää-
omasijoitusekosysteemin rakentamiseen, luomaan 
sitä kautta vaikuttavuutta ja samalla tekemään 
tuottoa.

KRR-konsepti syntyi vuonna 2008: kotimaisilla 
pääomasijoitusrahastoilla oli tarve saada kotimaisia 
instituutiosijoittajia mukaan rahastoihinsa, jotta ne 
olisivat riittävän suuria kohdeyritysten tarpeisiin 
sekä suomalaisille instituutiosijoittajilta puuttui 
mahdollisuuksia sijoittaa resurssitehokkaasti koti-
maisia rahastoihin. KRR-rahastot toimivat ankkuri-
sijoittajina Suomeen sijoittavissa venture capital- ja 
kasvuvaiheen rahastoissa, jotka puolestaan kehit-
tävät suomalaisia kasvuyrityksiä kansainvälisille 
markkinoille. Tesi ja KRR edellyttävät kohderahas-
toilta tuoton ohella yhteiskunnallisesti vaikuttavaa 
toimintaa vastuullisuuden lisäksi. 

Vuonna 2020 KRR III antoi sitoumuksia neljään 
pääomasijoitusrahastoon. Lisäksi Tesi antoi 65 

6.3 KRR-rahastot kanavoivat 
instituutioiden pääomaa 
kasvuyrityksille

PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN

milj. euron sijoitussitoumuksen 
hallinnoimaansa KRR IV:ään, joka 
saavutti 175 milj. euron koon saman 
vuoden keväällä ja antoi myös kaksi 
sijoitussitoutumusta. KRR-konsepti on ollut 
erittäin tärkeä suomalaiselle pääomasijoitus-
markkinalle sen perustamisvuodesta 2008 
lähtien. Menestyksekkään toiminnan myötä 
konsepti on luonut positiivista kansantaloudellista 
vaikuttavuutta.

KRR-rahastojen tuotto on 
tähän mennessä ollut noin 

15 % vuodessa (IRR) 
realisoitunut ja  

realisoimaton tuotto  
huomioon  

ottaen.

15 %
IRR

Vuosina 2011–2020 
kohderahastot  

sijoittivat yhteensä  
290 yritykseen.

290
sijoituskohdetta

34
rahastoa

KRR sijoittajana  
34 suomalaisessa alku- 
ja kasvuvaiheen pää-

omasijoitus- 
rahastossa.

 Näiden yritysten yhteen-
laskettu liikevaihto noin 

5,4 miljardia euroa ja 
henkilöstömäärä noin 

29 800.

5,4 mrd. €
liikevaihto
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TESI tekee suoria vähemmistösijoituksia suoma-
laisiin nopean kasvun teknologiayrityksiin, kasvua 
hakeviin pk-yrityksiin, toimiala- ja yritysjärjestelyi-
hin sekä teollisiin hankkeisiin. Tesin suoran sijoi-
tustoiminnan keskiössä ovat kasvua ja talouden 
rakenteiden uudistumista edistävät suorat sijoitus-
ohjelmat. Tavoitteenamme on, etteivät lupaavat 
hankkeet jäisi toteutumatta rahoituksen puutteen 
vuoksi. Tesi tekee suorat sijoitukset aina markki-
naehtoisesti vähemmistösijoituksina ja näin jakaa 
riskiä muiden sijoittajien kanssa. 

Vuonna 2020 Tesi sijoitti suoraan yhteensä 
38 milj. euroa 19 yritykseen (43 milj. euroa vuon-
na 2019). Näistä ensisijoituksia tehtiin kuuteen 
yritykseen (Nordic Rescue Group, Upcloud, Swap-
pie, Varjo Technologies, Unikie, Fifax) yhteensä 
24 milj. eurolla. Lisäksi teimme jatkosijoituksia 13 
kohdeyritykseen yhteensä 14 milj. eurolla. Suoriin 
sijoituksiin kohdistui kaikkiaan lähes 230 milj. eu-
roa uutta riskipääomaa, mikä on kuusinkertainen 
Tesin sijoittamaan määrään nähden. Pääomasta 
125 milj. euroa tuli kansainvälisiltä sijoittajilta.

6.4 Tesin 
sijoitusohjelmat ja 
painopistealueet 
paikkaavat 
markkinakapeikkoja

PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN

Pääoman jakautuminen kotimaisissa suorissa sijoituksissa
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PÄÄOMASIJOITUSMARKKINAN KEHITTÄMINEN

KIERTOTALOUS-SIJOITUSOHJELMA (2018–)
Tesin 75 milj. euron kiertotalousohjelma pyrkii 
omalta osaltaan toteuttamaan kansallista kierto-
talouskarttaa ja muovitiekarttaa ja painottamaan 
vastuullista ja kestävää kasvua. Ohjelman ta-
voitteena on kiertotalouden edistäminen, koh-
deyritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä 
vaikuttavuussijoittamisen edistäminen. Kohdeyh-
tiöt edistävät materiaalien, energian ja ravinnon 
tehokkaampaa käyttöä, ja niille asetetaan liiketoi-
mintalähtöiset mitattavat ja raportoitavat vaikut-
tavuustavoitteet. Ohjelmasta tehdään sijoituksia 
rahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin. 

Kiertotalousohjelmasta on vuoden 2020 lop-
puun mennessä annettu rahastositoumuksia 5,5 
milj. eurolla (ETF 3 -rahasto) ja tehty suoria sijoi-
tuksia 18 milj. eurolla (Foamit Group Oy, Endev Oy, 
Swappie Oy, Fifax AB ja Zenrobotics Ltd.).  Kiertota-
lousohjelman kohdeyritysten liikevaihto oli vuoden 
2020 lopussa yhteensä 118 milj. euroa. Yhtiöiden 
vienti oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 83 milj. 
euroa.  Yhtiöt työllistivät vuoden 2020 lopussa 
noin 340 henkilöä, nousua lukumäärässä oli keski-
määrin 2 % ohjelman aikana.

ESIR-SIJOITUSOHJELMA (2018–)
ESIR-kanssasijoittajaohjelma kanavoi Euroopan 
strategisten investointien rahaston rahoitusta 
suomalaisille yrityksille yhteistyössä Euroopan 
investointipankin kanssa mahdollistaen yrityksil-
le suuremmat sijoituskierrokset. Rahoituksesta 
puolet tulee ESIR-rahastosta ja puolet Tesiltä, ja 
mukana on yksityisiä sijoittajia vähintään yhtä 
suurella summalla.

Ohjelmasta tehtiin vuoden 2020 aikana kaksi 
sijoitusta (Swappie Oy, Varjo Technologies Oy). 
Vuoden loppuun mennessä ohjelmasta on sijoitet-
tu yhteensä 22 milj. euroa. Kohdeyritysten liike-
vaihto on kasvanut ohjelman aikana keskimäärin 
458 %, ja se oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 335 
milj. euroa. Yhtiöiden vienti oli vuoden lopussa yh-
teensä 196 milj. euroa ja ohjelman aikana kasvua 
on tullut keskimäärin 4877 %*. Yhtiöt työllistivät 
vuoden 2020 lopussa yli 400 henkilöä. Työpaik-
kojen lukumäärä on kasvanut keskimäärin 67 % 
ohjelman aikana.

* Viennin määrää nostaa Rauman Marinen Construction Oy:n  
viennin kasvu.
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VAKAUTUSRAHOITUS
Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2009–2012 loim-
me ensimmäisen vakautusohjelmamme yritysten 
tukemiseksi ja pelastamiseksi. Kun Suomea suljet-
tiin maaliskuussa 2020 koronapandemian vuoksi, 
oli selvää, että Tesi tulee tekemään normaalin, 
yritysten uudistuvaa kasvua edistävän sijoitustoi-
mintansa lisäksi oman osuutensa tämänkin kriisin 
selättämiseksi. Ensimmäisen ohjelman kokemuk-
sia hyödyntäen loimme Vakautus 2.0 -instrumen-
tin, jonka ehdot määrittelimme vastikkeellisiksi ja 
toimintamallimme mukaisesti markkinaehtoisiksi.

Vakautus 2.0 perustuu hoitotilanteistakin tut-
tuun triage-ajatukseen: haluamme varmistaa, että 
vakautusrahoitus kohdistuu nimenomaan niihin 
yrityksiin, jotka selviävät sen turvin koronan aiheut-
taman häiriön yli. Rahoitusta siten eivät saisi yri-
tykset, jotka avusta huolimatta eivät selviäisi saati 
yritykset, jotka tulevat selviämään siitä huolimatta. 
Koska vakautusohjelman tavoitteena on ensisijai-
sesti turvata työpaikkoja, liiketoiminnan tulisi työl-
listää vähintään 50 henkilöä, ja liikevaihdon tulisi 
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olla yli kymmenen miljoonaa euroa.
Vaikka vakautussijoitukset on toteu-

tettu poikkeuksetta lainamuotoisena, myös 
valmius suoriin pääomasijoituksiin on ollut ole-
massa koko ajan. Kriisitilanteessa sijoituksen arvon 
määritys on osoittautunut haastavaksi. Positiivista 
on yhtä kaikki ollut havaita, että pankit ja muut ra-
hoittajat ovat lähteneet hyvin mukaan talkoisiin 
yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Vakautusohjelmasta tehtiin sijoi-
tuspäätöksiä 12 yritykseen 57 milj. 
eurolla vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Päätöksistä toteutui 10 
yhteensä 51 milj. eurolla.Sijoitukset 
ovat kohdistuneet pääosin teollisuuteen 
sekä majoitus- ja ravitsemistoimialoihin. 
Rahoituksen kysyntä hiipui hieman loppuvuon-
na talouden muutenkin piristyessä. Työpaikkoja 
rahoitusta saaneissa yrityksissä on Suomessa 
yhteensä noin 5 200. Kun vuonna 2019 koh-
deyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 
vielä noin 1,4 miljardia euroa, oli se viime 
vuonna laskenut 725 milj. euroon. 
Vuoden 2020 vientitulot taas olivat 
486 milj. euroa.

725 milj. €
sijoituskohteiden 
yhteenlaskettu, 

vuoden 2020 
liikevaihto

12
sijoituspäätöstä

57 milj. €
rahoitusta 
yhteensä

5 200
työpaikkaa rahoitusta 
saaneissa yrityksissä 

Suomessa

486 milj. €
sijoituskohteiden 
yhteenlasketut, 

vuoden 2020 
vientitulot

KORONARAHOITUS
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VENTURE BRIDGE
Koronatilanne määritteli voimakkaasti myös  
venture capital -sijoitustoimintaamme vuonna 
2020. Koimmekin tarpeelliseksi luoda Venture 
Bridge -rahoitusohjelman kansainvälistä kasvua 
hakeville teknologiayrityksille, jotka hakevat lähitu-
levaisuudessa seuraavaa, suurempaa sijoituskier-
rosta. Siltarahoitus mahdollistaa kasvuyrityksille 
enemmän aikaa ja resursseja hakea suurempia 
rahoituskierroksia koronatilanteessa. Sijoitukset 
tehdään yhdessä ja samoin ehdoin ammatti-
maisten venture capital -sijoittajien kanssa, ja ne 
toteutetaan vaihtovelkakirjalainana. Yksittäisen 
sijoituksen koko on 0,5–2 milj. euroa.

Kesäkuussa 2020 lanseeratun, kaksivuotisen 
Venture Bridge -rahoituksen kysyntä pysyi vuo-
den mittaan vakaana laskien hieman loppuvuotta 

kohden. Yritykset ovat kyenneet kerää-
mään suurempia rahoituskierroksia odo-
tuksia paremmin sekä osoittamaan sinnik-
kyyttä ja sopeutumaan hankaluuksien edessä. 
Myös sijoittajakumppaniemme tuen jatkuminen 
poikkeusaikoina on ollut rohkaisevaa, jolloin Tesi 
on kyennyt huolehtimaan ohjelmalla ruohonjuuri-
tason selviämisestä kriisin yli. 

Ohjelmasta tehtiin sijoituspäätöksiä 
viime vuoden loppuun mennessä 15 
yritykseen yhteensä 14 milj. eurolla. 
Näistä toteutettiin 14 yhteensä 12,4 
milj. eurolla. Erityisesti ohjelmisto- 
ja SaaS- sekä deeptech-yritykset olivat 
edustettuina. Kohdeyritysten liikevaihto 
oli vuoden 2020 lopussa noin 12 milj. euroa 
ja vienti kahdeksan milj. euroa. Viennin suurta 
osuutta liikevaihdosta selittää yhtiöiden toimimi-
nen kansainvälisillä markkinoilla jo alkuvaihees-
sa. Työpaikkojen lukumäärä oli vuoden 2020 
lopussa 329.
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12 milj. €
sijoituskohteiden 

yhteenlaskettu 
vuoden 2020 
liikevaihto

15
sijoituspäätöstä

14 milj. €
rahoitusta 
yhteensä

326
työpaikkaa rahoitusta 
saaneissa yrityksissä 

Suomessa

8 milj. €
sijoituskohteiden 

yhteenlasketut 
vuoden 2020 
vientitulot
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6.5 Jaamme tietoa 
ja osaamista 
sidosryhmiemme kanssa
KANNUSTAMME sidosryhmäverkostomme kanssa 
kotimaisia yrityksiä luomaan uudistuvaa kasvua 
ja työpaikkoja sekä ratkomaan kestävän kehityk-
sen haasteita. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat 
kasvuyritykset, pääomasijoitusrahastot, kotimaiset 
ja kansainväliset kanssasijoittajat, yhteistyökump-
panit, henkilöstö ja hallitus, omistaja sekä media ja 
muut yhteiskunnalliset vaikuttajat. Valtion pääoma-
sijoitusyhtiönä meille on tärkeää ymmärtää sidos-
ryhmiemme näkemyksiä ja odotuksia toimintamme 
kehittämiseksi. Vuonna 2020 tekemämme yritys-
kuvatutkimuksen perusteella asemamme markki-
nassa onkin vakaa. Jaamme tietoa toiminnastamme 
verkkosivuillamme, uutiskirjein ja sosiaalisessa 
mediassa. 

Teimme töitä Kasvuryhmän kanssa suomalais-
ten keskisuurten yritysten kasvuhalun ja -kyvyn 
edistämiseksi. Yhteistyössä Kevan kanssa toimme 
yhdysvaltalaisia pääomasijoittajia Slush-virtuaali-
tapahtumaan. Inklusiivin ja sen alaisen Women in 
Techin kumppanina olimme mukana Monimuotoi-
suus yrittäjyydessä -kampanjassa ja järjestimme 
tilaisuuden, jossa toimme esiin naisroolimalleja 
teknologia-alalla. Director’s Institute Finlandin 
kanssa tarjosimme hallitusammattilaisille syötteitä 
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen perustuvista lii-
ketoimintastrategioista. Sitran ja Business Finlandin 
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kanssa järjestimme kiertotalousaiheisen seminaa-
rin. Jatkoimme myös trainee-ohjelmaamme ja osal-
listuimme kumppanina opiskelijoille suunnattuun 
Fallup-yrittäjyystapahtumaan.

Keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia edus-
tava, Tesin hallituksen nimeämä Tesi Advisory 
Board kokoontui viisi kertaa. Kokousten teemat 
liittyivät deeptechiin, korona-ajan tilannekuviin ja 
kriisi-instrumentteihin, sekä vastuullisuuteen ja 
vaikuttavuuteen. Euroopan tasolla osallistumme 
aktiivisesti EIR:n (Euroopan investointirahaston) 
EIF-NPI Equity Platform- ja Consultative Forum- 
työskentelyyn. Lisäksi olemme jäsen eurooppa-
laisten julkisten rahastosijoittajien kanssa yhdessä 
perustamassamme EVFIN-yhteisössä. Osallistum-
me EU-rahoitukseen liittyvään dialogiin ja vaikut-
tamiseen yhteisön kautta. Yhteisön tavoitteena on 
kasvattaa riskirahoituksen tarjontaa sekä tiivistää ja 
syventää jäsenten välistä yhteistyötä sekä yhteis-
työtä EIR:n kanssa.

OSAAVAA OMISTAJUUS JA 
NÄKEMYKSELLINEN TIETO
Tuotamme ja jalostamme olemassa olevaa tie-
toa ja dataa, jotta tunnistamme kapeikkoja ja 
kysyntää markkinassa. Tämän näkemyksellisen 
tiedon avulla kykenemme kohdistamaan sekä 
sijoituksiamme että vahvaa osaamistamme tehok-
kaammin. Tiedon jakaminen sidosryhmillemme 
ja vastavuoroisesti heiltä Tesille hyödynnettäväk-
si laajentaa vaikuttavuuttamme entisestään, ja 

kehittää osaavaa omistajuutta. Osaava, aktiivinen 
ja kunnianhimoinen omistaminen taas tuo mu-
kanaan onnistumisia. Pääomasijoittajien tulisikin 
olla nimenomaan kasvuomistajia, sillä osaavaa 
pääomaa seuraa omistettavan nopeampi kasvu ja 
tuloksenteko.

Sijoitustoimintamme lisäksi lisäsimme Suomen 
markkinan läpinäkyvyyttä erinäisin tutkimuksin, 
kyselyin ja analyysein. Teimme kolme tutkimus-
kyselyä pk-yritysten tilanteesta koronakriisis-
sä. Tulosten perusteella voitiin todeta yritysten 
selvinneen kriisistä odotettua pienimmillä nega-
tiivisilla vaikutuksilla. Pääomasijoitusmarkkinaa 
tarkastelleet pulssikyselymme tukivat havaintoa, 
ja yritysten sekä omistajien sopeutumis- ja jatkora-
hoituskyvyn säilyminen on ollut rohkaisevaa kriisin 
keskellä.

Suomi tarvitsee 
panostuksia omistaja-

osaamisen kehittämiseen. 
Tarvitaan lisää tutkimusta, 
opetusta, toisilta oppimista, 
verkostoja ja kansainvälisiä 
parhaita käytäntöjä. TERO LUOMA, 

KIRJAILIJA JA SIJOITUSJOHTAJA, TAALERI OYJ

TESIN trainee-ohjelman tavoitteena on ke-
hittää niin Tesin omaa työyhteisöä kuin pää-
omasijoitusalaa kokonaisuutena. Ohjelmassa 
opiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan 
monipuolisella yritys- ja rahoituskentällä. Sa-
malla traineet elävöittävät työyhteisöä, tuovat 
mukanaan uusia ideoita ja näkemyksiä sekä 
testaavat Tesin arvopohjaa. Harjoittelijoilla on 
myös tärkeä rooli Tesin työyhteisön ja rahoi-
tusalan monimuotoisuuden kasvattamisessa 
etenkin pitkällä aikavälillä. 

”Tykkäsin Tesin trainee-ohjelmasta todella paljon. 
Erityisesti pidin siitä, että traineena pääsi heti alusta 
lähtien pääomasijoittamisen ”oikeisiin hommiin” 
tasavertaisena tiimin jäsenenä, joka sai ottaa 
vastuuta mielenkiintoisissa projekteissa ja jonka 
mielipidettä sekä kysyttiin, että kuunneltiin. Kiinnos-
tavien työtehtävien lisäksi kokemukseeni vaikutti 
kannustava ja rento työilmapiiri, joka välittyi näin 
etäaikanakin todella hyvin.”  
TOMI SALO, ENTINEN TRAINEE, NYKYINEN SIJOITUS- 

ANALYYTIKKO, SUORAT SIJOITUKSET, SYKSY 2020

”Tesillä olen oppinut valtavasti lisää kasvuyrityksistä 
ja pääomasijoittamisesta. Tesi on loistava paikka 
oppia alan asiantuntijoilta mukavassa ilmapiirissä.” 
ELLEN AARINEN, ENTINEN TRAINEE,  

SUORAT SIJOITUKSET, KEVÄT 2021 
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6.6 Edistämme 
yritysvastuuajattelua 
ja monimuotoisuutta 
kohdeyrityksissä
YHTEISKUNNALLISEN vaikuttavuuden ja siihen 
pyrkimisen näyttäytyessä yritysvastuun toisena 
puolena muodostaa vastuullisuus toisen.  Koh-
derahastojen ja -yritysten on osoitettava yhteis-
kunnallisen vaikuttavuuden lisäksi myös vastuul-
lisuutta toiminnoissaan. Vastuullisuus ja siihen 
pyrkiminen kattaakin koko sijoitusprosessin: se 
vaikuttaa sijoituspäätöksiimme, arvonluontiin 
omistusaikana sekä irtautumisiin.

Yritysvastuupolitiikkamme ja vastuullisen sijoit-
tamisen periaatteemme pohjautuvat YK:n PRI-pe-
riaatteisiin (Principles for Responsible Investment). 
Toteutamme Suomen hallitusohjelman ja YK:n 
Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen 
tavoitteita. Kestävän kehityksen edistämiseen vai-
kutammekin juuri vastuullisen sijoittamisen kautta. 
Olemme aktiivinen jäsen Pääomasijoittajat ry:ssä 
sekä sen ESG-työryhmässä, joka jakaa tietoa ja 
hyviä käytänteitä yritysvastuusta ja vastuullisesta 
sijoittamisesta. Lisäksi kuulumme eurooppalaisen 
pääomasijoitusalan Invest Europe -kattojärjestöön 
sekä Finsif ry:een ja FiBS ry:een. Noudatamme 
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Yritysvastuupolitiikka ja raportointi, 
osuus vastaajista

Naisten osuus hallituksen jäsenistä, 
osuus vastaajista

Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä, 
osuus vastaajista

Yritysvastuun kehittämistavoite, 
osuus vastaajista

Ei tavoitetta

On tavoite

Tyhjä

Ei kirjallista 
politiikkaa

On kirjallinen 
politiikka

On kirjallinen  
politiikka ja laatii  
yritysvastuu-
raportin
Tyhjä

Vain miehiä

Naisia alle 25 %

Naisia 25–49 %

Naisia 50 % tai yli

Tyhjä

Vain miehiä

Naisia alle 25 %

Naisia 25–49 %

Naisia 50 % tai yli

Tyhjä

n=222*

* Tesin suorat ja kotimaisten kohderahastojen portfolioyritykset

53 %40 %

3 %
4 % 

75 %

4 %
21 %

56 %
20 %

16 %

5 %
3 %

29 %

29 %

20 %

12 %

10 %
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toiminnassamme näiden yhdistysten eettisiä, 
vastuulliseen sijoittamiseen, monimuotoisuuteen 
ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä ja 
ohjeita. 

Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on 
vastuuasioiden integrointi sijoitusprosessiin ja 
osaavaan omistajuuteen, ei niinkään tiettyjen 
toimialojen tai yritysten poissulkeminen sijoitus-
fokuksesta. Sijoituspäätöstä tehdessä edellytäm-
me, että sijoituskohteessa löytyy halua kehittää 
vastuullisuutta ja että pystymme vaikuttamaan 
toiminnan kehittämiseen yhdessä kumppaniemme 
kanssa. Toteutamme vaikuttavuutta vastuullisen 
sijoittamisen sekä aktiivisen omistamisen keinoin. 
Osana vastuullista sijoittamista arvioimme sijoi-
tuskohteidemme taloudellisten vaikutusten lisäksi 
ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja 
hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. 
Jos vastuullisuusedellytykset eivät täyty, emme tee 
sijoitusta.

YRITYSVASTUUN JA MONIMUOTOISUUDEN 
TILANNE KOHDEYRITYKSISSÄ
Vuonna 2020 aktiivisuus yritysvastuun kehittämi-
seksi kasvoi Tesin kohdeyrityksissä (suoraan ja 
rahastojen kautta). Yritysvastuuta tavoitteellisesti 
kehittävien yritysten määrä on pysynyt samalla 
tasolla, mutta kehittämistoiminta on sisällöllisesti 
laajempaa, ja yritykset tunnistavat useampia kehit-

tämiskohteita.
Yritysvastuun kehittämisessä korostuu vuo-

den 2019 tapaan henkilöstö ja asiakas. Selkeintä 
suhteellista kasvua on tapahtunut diversiteetin, 
inklusiivisuuden ja yhdenmukaisen kohtelun kehit-
tämisessä, code of conduct –säännöissä ja ohjeis-
tuksessa, työturvallisuuden ja työssä jaksamisen 
parantamisessa sekä tietoturvan ja asiakastietojen 
suojauksen kehittämisessä. Myös panostukset 
henkilöstön kouluttamiseen ja työssä oppimiseen, 
ympäristökuormituksen mittaukseen ja vähen-
tämiseen, laatujärjestelmien sertifiointeihin sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan ja seuran-
taan ovat kasvaneet hieman. CO2-päästölaskentaa 
toteuttavien yritysten määrä on tuplaantunut, 
ja useimmilla yrityksillä on käytössä jokin oma 
menetelmä. Valtaosa yrityksistä ei vielä kuitenkaan 
toteuta CO2- päästölaskentaa. Tilanteen kehittä-
minen onkin selkeä tulevien vuosien kehityskohde 
CO2 -päästöjen hallitsemiseksi ja vähentämiseksi.

 Yritysten panostukset diversiteetin ja inklusii-
visuuden kehittämiseen näkyvät naisten osuuden 
kasvuna sekä hallituksissa että johtoryhmissä. 
Vuoteen 2019 verrattuna vain miehistä koostuvien 
hallitusten suhteellinen osuus on laskenut 63 pro-
sentista 56 prosenttiin. Yrityksistä 21 prosentilla 
vähintään joka neljäs hallitusjäsen on nainen. Vain 
miehistä koostuvien johtoryhmien suhteellinen 
osuus on laskenut 38 prosentista 29 prosenttiin.  

Yrityksistä 28 prosentilla vähintään joka neljäs hal-
litusjäsen on nainen. Kohdeyritysten määrä otok-
sessa on samanaikaisesti kasvanut 11 prosenttia.

 Pääomasijoittajien vastuullisuuskäsityksiä 
kartoittaneisiin haastatteluihimme osallistuneet 
noin 30 rahastohallinnoijaa näkevät yksimielisesti 
vastuullisen toiminnan hyvän tuoton edellytyksenä 
ainakin pitkällä aikavälillä. Jokaisella sijoitustiimillä 
oli myös vahvistettu vastuullisuuspolitiikka, vaikka 
toimintatavat ja vastuullisuusstandardien omak-
suminen vaihtelivat. Monimuotoisuuden edistä-
miseen oli halua, mutta siinä koettiin käytännön 
haasteita.

Lue lisää vastuullisen sijoittamisen periaatteista 
ja monimuotoisuudesta suomalaisessa pääoma-
sijoitusmarkkinassa yritysvastuuraportista ja 
monimuotoisuuskartoituksesta. 

Yrityksissä CO2-  
päästölaskennan 

kehittäminen on selkeä 
kehityskohde, jotta päästään 
päästöjen tavoitteelliseen 
hallintaan ja vähentämiseen. 
HELI KERMINEN, SIJOITUSJOHTAJA, TESI
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