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Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa
sisältyneen valtion pääomasijoitustoimintaa koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.
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rahoituskeskus Tekesille, Finnvera Oyj:lle, Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
ja Tekes Pääomasijoitus Oy:lle sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, valtiovarainministeriölle ja valtiovarain controller -toiminnolle.
Ennen tarkastuskertomuksen antamista työ- ja elinkeinoministeriöllä,
Innovaatiorahoituskeskus Tekesillä, Finnvera Oyj:llä, Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä ja Tekes Pääomasijoitus Oy:llä on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.
Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2019.
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Pääomasijoitustoiminta alkoi Suomessa 1980-luvulla ja on sittemmin laajentunut ripeästi: Vuonna 2014 suomalaisiin yrityksiin tehtiin pääomasijoituksia
bruttokansantuotteeseen suhteutettuna kuudenneksi eniten kaikista EU- ja
euromaista. Aikaisen vaiheen pääomasijoituksia Suomessa tehtiin Ruotsin
jälkeen toiseksi eniten. Myös valtiosta on tullut merkittävä pääomasijoittaja.
Tarkastuksessa selvitettiin, tukevatko valtion pääomasijoitustoiminnan ohjaus ja tuloksellisuuden seuranta toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Tarkastus on kohdistunut työ- ja elinkeinoministeriöön ja kolmeen
sen hallinnonalalla pääomasijoitustoimintaa harjoittavaan yhtiöön: S
 uomen
Teollisuussijoitus Oy:hyn, Finnvera Oyj:hin ja Tekes Pääomasijoitus Oy:hyn.
Finnveran pääomasijoitustoiminta on päätetty lopettaa siirtymäkauden jälkeen ja Tekesin pääomasijoitustoiminta on alkanut vasta vuonna 2014, joten
tarkastuksen pääpaino on ollut Suomen Teollisuussijoituksessa.

Valtion ja julkisen sektorin osuus pääomasijoituksista on suuri
Valtio luo yleisiä edellytyksiä pääomasijoitustoiminnalle mutta toimii samalla myös merkittävänä pääomasijoittajana: yksistään Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oma pääoma (597 milj. €) oli vuoden 2014 lopussa noin 10 %
suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimien varojen yhteenlasketusta määrästä (5,9 mrd. €). Suomelle onkin tyypillistä paitsi eurooppalaisittain runsas pääomasijoittaminen myös julkisen sektorin suuri osuus sijoituksista: Suomessa julkisen sektorin osuus pääomasijoituksista oli vuosina
2008–2012 noin kaksinkertainen verrattuna eurooppalaiseen keskiarvoon,
kun Suomea ja kahdeksaa muuta Euroopan maata verrattiin Teollisuus
sijoituksen evaluoinnissa vuonna 2014. Suomessa julkisen sektorin osuus
oli verrokkeja suurempi kaikissa sijoitusvaiheissa.
Valtion pääomasijoitusyhtiöiden taloudelliset tulokset ovat yleensä olleet melko vaatimattomia. Suomen Teollisuussijoituksen oman pääoman
tuotto on ollut 1 % ja sijoitetun pääoman tuotto 2 % sen koko toiminta-ajalta
1995–2014. Finnvera Oyj:n tytäryhtiöistä Veraventure Oy:n toiminta on ollut useimpina vuosina voitollista mutta Aloitusrahasto Vera Oy:n joka vuosi tappiollista. Valtio on antanut joka vuosi anteeksi Aloitusrahasto Veran
pääomittamiseen myöntämiään pääomalainoja.

Pääomitusten tarvetta tulisi arvioida huolellisesti
Useissa rahoitusmarkkinoita ja valtion yritysrahoitusta käsitelleissä selvityksissä ja evaluoinneissa on 2010-luvulla esitetty valtion pääomasijoituksiin
enintään pieniä lisäyksiä tai lisäpanostuksista pidättäytymistä. On myös pidetty mahdollisena, että valtion sijoitustoiminta vääristää markkinoita. Valtio on kuitenkin tehnyt lukuisia uusia, erisuuruisia rahoituspäätöksiä, jotka
ylittävät selvästi raporteissa esitetyt lisäystarpeet. Eniten valtio on lisännyt
rahoitustaan Teollisuussijoitukselle, vaikka sitä koskeneessa arvioinnissa
suositeltiin lisäpääomitusten asemasta yhtiön olemassa olevien pääomien
tehokkaampaa käyttöä.
Tarkastuksen perusteella valtion lisäpääomitusten perusteeksi tar-
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vittaisiin kokonaisvaltainen selvitys yritysten rahoitustarpeista, pääoma
markkinoiden toimivuudesta sekä niissä mahdollisesti havaituista, yksilöidyistä puutteista. Valtion sijoitustoiminnan osalta on syytä selvittää sen
mahdolliset markkinoita vääristävät vaikutukset sekä sijoitusten ohella valtion käytettävissä olevat muut keinot edistää pääomamarkkinoita.

Pääomasijoitustoimintaa koskevien hallituksen esitysten perustelut
ovat yleisluonteisia
Tarkastuksen perusteella hallitusten eduskunnalle antamille, valtion pääomasijoitusyhtiöitä ja niiden toimintaa koskeneille lakiesityksille ovat olleet tyypillisiä niukat yleisluonteiset kuvailut nykytilan ongelmista, muutos
tarpeista ja esitysten vaikutuksista pääomamarkkinoihin ja yritystoimintaan.
Pääomasijoitusmarkkinoiden toimivuudesta sekä väitetyistä markkinapuutteista ja niiden merkittävyydestä on esitysten perusteella vaikea saada käsitystä. Tyypillistä on ollut keskittyminen valtion omiin pääomasijoituksiin
ainoana keinona vastata kulloiseenkin tarpeeseen. Esityksissä ei ole arvioitu
valtion tarjoamaa muuta yritysrahoitusta taikka valtion muita keinoja vaikuttaa yritysten ja pääomamarkkinoiden toimintaan. Esityksillä on nähty
vain myönteisiä vaikutuksia eikä mahdollisia ei-toivottuja tai kielteisiä vaikutuksia ole käsitelty.

Vaikuttavuutta on selvitetty ja joihinkin toimenpiteisiin on jo ryhdytty
Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt säännöllisesti arviointeja hallinnon
alansa virastoista ja yhtiöistä. Teollisuussijoituksen arvioinnissa yhtiön vaikuttavuutta on luonnehdittu merkittäväksi. Tulosten käyttökelpoisuutta heikentää se, ettei käytetyillä menetelmillä voida osoittaa yhtiön toiminnan ja
väitettyjen vaikutusten syy-seuraussuhdetta. Vaikuttavuuden luotettava arviointi edellyttäisi menetelmiin panostamisen lisäksi sitä, että selvitetään
vaikutusten pysyvyys sijoituksen päättymisen jälkeen ja kiinnitetään huomiota myös toiminnan ei-tavoiteltuihin vaikutuksiin.
Työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut huomioon arvioinnin suosituksia ohjatessaan yhtiön toimintaa ja siten pyrkinyt lisäämään yhtiön toiminnan vaikuttavuutta. Tätä kehittämistyötä sen on tarkoitus edelleen jatkaa.
Teollisuussijoituksella oli likvidejä varoja vuoden 2014 lopussa 242 miljoonaa euroa, ja yhtiön mukaan niiden tarkoituksena on turvata maksuvalmius yhtiön antamiin sijoitussitoumuksiin. Maksamattomia sijoitus
sitoumuksia yhtiöllä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 256 miljoonaa euroa.
Yhtiö on maksanut sijoitussitoumuksia vuosittain 40–60 miljoonaa euroa,
ja yhtiössä niiden määrää on pidetty kohtalaisen ennustettavana. Arvioinnissa katsottiin, että yhtiö voisi käyttää olemassa olevia pääomiaan ja myös
likvidejä varojaan huomattavasti tehokkaammin ja tehdä niillä tarvittavat
uudet pääomasijoitukset. Ministeriön mukaan suositus yhtiön olemassa
olevien pääomien tehokkaammasta käytöstä kohdistuu ensisijaisesti yhtiön
johdon ja hallituksen toimialueelle eikä siten edellytä ministeriöltä erityisiä toimenpiteitä.
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Suomen Teollisuussijoituksen kohdeyrityksistä yli puolet on ulkomaisia
Teollisuussijoituksen tehtävä on edistää erityisesti suomalaista pientä ja
keskisuurta yritystoimintaa, joten tietoa sen rahoittamien yritysten koti- tai
ulkomaisuudesta voidaan pitää olennaisena. Teollisuussijoituksen vuosi
kertomuksen ja muun viestinnän mukaan sillä on ollut vuonna 2014 suoria
sijoituksia 66 yhtiössä ja kohderahastojen kautta 544 yhtiössä eli yhteensä 610 yhtiössä. Se, minkä verran kohdeyrityksistä on koti- ja minkä verran
ulkomaisia, ei käy ilmi, ei myöskään se, miten yhtiön sijoittamien varojen
määrä jakautuu koti- ja ulkomaisiin kohdeyrityksiin.
Tarkastuksessa yhtiöltä erikseen pyydetyn tiedon mukaan 610 kohde
yrityksestä ulkomaisia on ollut 341 (56 %) ja kotimaisia 269 (44 %).

Ulkomaisiin rahastoihin sijoittaminen edellyttää suomalaista intressiä
Teollisuussijoitus voi siitä annetun lain mukaan tehdä sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin ja kohdeyrityksiin edellyttäen, että niiden toiminta edistää
taloudellista kehitystä Suomessa. Lain perusteluissa ulkomaille sijoittamisella tarkoitettiin Suomen rajojen ulkopuolelle tehtäviä sijoituksia; tällaista maantieteelliset rajat ylittävää sijoitustoimintaa pidettiin välttämättömänä pääomamarkkinoiden kehittymiselle. Laissa taikka voimassa olevassa
valtioneuvoston asetuksessa ei ole säännöksiä siitä, mitä pidetään ulkomaisena rahastona, vaikka kyse on lain täytäntöönpanon kannalta olennaisesta seikasta. Sääntelyn merkitystä korostaa pääomasijoitustoiminnan lisääntyvän kansainvälistymisen ohella myös se, että ulkomaisen rahaston
tulkinta ei ole vakiintunut. Aiemmin ulkomaisena on pidetty rahastoja, joiden hallinnointiyhtiö on rekisteröity ulkomailla, mutta ministeriön uusimman kannan mukaan rahaston ulkomaisuus arvioidaan Baltiassa ja Pohjois
maissa sijaitsevissa rahastoissa tarkoituksenmukaisuussyistä sijoituksen
laadun perusteella. Muualla ulkomailla sijaitsevissa rahastoissa tätä perustetta ei ole tarkoitus käyttää.
Ulkomaille sijoittaminen edellyttää suomalaista intressiä, josta hallituksen esityksen mukaan oli tarkoitus antaa tarkemmat valtioneuvoston
säännökset. Käytännössä suomalaisen intressin määrittelyä on tehty myös
yhtiössä, vaikka suomalainen intressi on perusteena nimenomaan valtion
osallistumiselle toimintaan.

Tarkastusviraston suositukset
Tarkastusvirasto suosittaa, että työ- ja elinkeinoministeriö
1. selvittää ja yksilöi mahdolliset pääomamarkkinoiden puutteet ja arvioi
samalla rahoituksen ohella myös valtion muut keinot edistää pääomamarkkinoiden toimivuutta
2. pääomasijoitusyhtiöiden toiminnan vaikuttavuutta arvioidessaan kiinnittää huomiota käytettävien menetelmien luotettavuuteen ja selvittää
tavoiteltujen vaikutusten ohella myös ei-toivotut vaikutukset sekä vaikutusten pysyvyyden sijoituksista irtaantumisen jälkeen
3. huolehtii siitä, että valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset
siitä, mitä pidetään ulkomaille sijoittamisena ja mitä ulkomaille sijoittamiselta edellytetään (ns. suomalainen intressi).
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Mitä tarkastettiin

Suomessa pääomasijoitustoiminta on nuorta. Se alkoi 1980-luvulla ja on
1990-luvun puolivälistä alkaen laajentunut ripeästi. Valtio on pyrkinyt
luomaan edellytyksiä pääomamarkkinoiden kehittymiselle, minkä ohella valtio toimii myös sijoittajana: useat valtion omistamat yhtiöt harjoittavat pääomasijoittamista. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida valtion
pääomasijoitustoimintaa koskevan tietoperustan riittävyyttä ja sitä, tukevatko valtion pääomasijoitustoiminnan ohjaus ja vaikuttavuuden seuranta
toiminnan tavoitteiden saavuttamista.
Valtio on lisännyt pääomasijoitusyhtiöidensä sijoitusmahdollisuuksia
ja on kahdeksan viime vuoden (2009–2016) aikana osoittanut yhteensä
540 miljoonaa euroa pelkästään työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon
alalla toimivien yhtiöiden pääomasijoitustoimintaan. Valtion osuus pääoma
sijoitusmarkkinoilla onkin huomattava, sillä yksistään Suomen Teollisuussijoitus Oy:n oma pääoma (597 milj. €) oli vuoden 2014 lopussa noin 10 %
suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimien varojen (5,9 mrd. €)
yhteismäärästä.
Suomessa valtion osuus pääomasijoituksista on suurimpia maailmassa1.
Valtion pääomasijoitustoiminta ja muu julkinen pääomasijoittaminen ovat
edelleen kasvussa, kun julkinen sektori pyrkii edistämään yritystoimintaa
sekä kaupallistamaan ja kansainvälistämään innovaatioita.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimii useita pääoma
sijoitustoimintaa harjoittavia valtionyhtiöitä: Suomen Teollisuussijoitus
Oy, Finnvera Oyj, Tekes Pääomasijoitus Oy ja VTT Ventures Oy. Ulkoasiain
ministeriö puolestaan ohjaa Teollisen yhteistyön rahasto Oy:tä (Finnfund),
joka tarjoaa riskirahoitusta kehittyvien maiden kohteisiin, joissa osakkaana
on suomalainen yritys tai hankkeeseen liittyy jokin muu suomalainen intressi. Eduskunnan alaisuudessa toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.
Tarkastus on kohdistettu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ja
siellä siihen pääomasijoitustoimintaan, jota harjoittavat Finnvera Oyj, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Tekes Pääomasijoitus Oy.
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Mitä pääomasijoittaminen on?
Pääomasijoittamisella tarkoitetaan yleensä sijoitusten tekemistä julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin. Kohteena ovat yritykset, joilla arvioidaan olevan hyvät kasvu- ja kehittymismahdollisuudet. Sijoittaja
pyrkii edistämään yrityksen arvonnousua, joka realisoituu aikanaan
suunnitelman mukaisessa irtautumisessa. Sijoitusten tavoiteaika on
yleensä 3–5 vuotta, mutta käytännössä ne kestävät pidempään, esimerkiksi noin 7 vuotta.
Pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääoman ehtoisesti, yleensä merkitsemällä osakkeita osakepääoman korotuksessa tai
käyttämällä vaihtovelkakirjalainoja. Sijoittajan näkökulmasta oman
pääoman ehtoisuus merkitsee riskisijoittamista. Riskipitoisuus vaihtelee mm. yrityksen kehitysvaiheen mukaan. Siemen- ja käynnistys
vaiheessa yrityksen arvon määritteleminen on yleensä vaikeinta, koska
tuotekehittely ja kaupallistaminen ovat vielä kesken. Tuotto-odotus kasvaa suhteessa riskiin, joten varhaisemman vaiheen pääomasijoittajat
edellyttävät suurempaa tuottoa. Myös eri sijoittajilla on erilaiset tuotto
odotukset.
Kohdeyrityksen näkökulmasta oman pääoman ehtoisen rahoituksen etuja ovat muun muassa rahoituksen vakuudettomuus, korottomuus ja se, että rahoitusta ei tarvitse lyhentää sijoitusaikana. Oman
pääoman ehtoinen rahoitus myös parantaa yrityksen vakavaraisuutta sekä helpottaa vieraan pääoman saantia, ja lainaehdot ovat yleensä
edullisemmat. Lisäarvoa yritykselle syntyy myös sijoittajan strategia-,
markkinointi- tai muusta osaamisesta taikka toimialatuntemuksesta.
Pääomasijoitus edellyttää yritykseltä kasvuhalua ja -kykyä. Pienten
ja keskisuurten yritysten omistajat haluavat usein säilyttää valtansa
yrityksessä myös kasvun aikana. Omistuksen laimeneminen, yrityksen
arvon määritys, sijoituksen määräaikaisuus, sijoittajan tuotto-odotukset ym. seikat vaikuttavat siihen, miten yrittäjät suhtautuvat pääomasijoittamiseen rahoitusvaihtoehtona.
Pääomasijoitukset luokitellaan yrityksen kehitysvaiheen perusteella esimerkiksi seuraavasti:
–– Venture-vaihe (VC): siemenvaihe (seed), käynnistysvaihe
(start-up) ja aikaisen kasvun vaihe (later stage venture)
–– Buyout-vaihe (BO): myöhempi kasvu (growth), tervehdyttäminen (rescue, turnaround), jälkirahoittaminen (replacement
capital) ja yritysostot (buyouts).
Yleensä sijoitukset tehdään pääomarahastoista, jotka ovat kommandiittiyhtiömuotoisia. Rahastojen toiminta-aika perustamisesta
purkamiseen on keskimäärin 13–16 vuotta. Niiden varat kerätään sijoittajilta, jotka ovat joko instituutioita (pankit, vakuutus- ja eläke
yhtiöt, sijoitusyhtiöt jne.) tai yksityishenkilöitä. Suomalaisten työeläke
yhtiöiden sijoitussalkussa listaamattomien yritysten osuus on 3–5 %,
mutta sijoitussalkkujensa suuren koon vuoksi työeläkeyhtiöt ovat merkittävä sijoittajaryhmä. Myös yrityksillä voi olla omia pääomasijoitus
yksiköitä, jotka hakevat strategisia hyötyjä ostamalla oman alansa yrityksiä tai tekemällä niihin sijoituksia.
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2

Ovatko pääomasijoitusyhtiöiden
tehtävät selkeät?

Valtion aikaisen vaiheen pääomasijoitustoimintaa on organisoitu usein uudelleen. Siitä ovat vastanneet Suomen Teollisuussijoitus Oy, Finnvera Oyj ja
uusimpana Tekes Pääomasijoitus Oy. Sijoituksia tai henkilökuntaa ei kuitenkaan ole siirretty uuteen yhtiöön, vaan se on aina voinut aloittaa tyhjältä
pöydältä. Tehtävä sinänsä on tarkastuksen perusteella ollut selkeä.
Tekes-yhtiö voi tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat. Epäsymmetrian tarvetta perusteltiin sillä, että näin voidaan tarvittaessa houkutella yksityistä pääomaa alkuvaiheen riskisijoituksiin. Yhtiön toiminnan tappiollisuutta pidettiin lain perusteluissa todennäköisenä, ja sen
katsottiin johtuvan epäsymmetrian käytöstä. Vuoden 2015 loppuun mennessä yhtiö oli tehnyt kaksi rahastosijoitusta, ja molemmissa voitonjako oli
epäsymmetrinen yksityisten sijoittajien hyväksi. Lain mahdollistamasta
epäsymmetriasta voikin olla vaikea poiketa sen jälkeen, kun sitä on ryhdytty käyttämään ja tieto leviää myös markkinoille.
Teollisuussijoitus voi siitä annetun lain mukaan tehdä sijoituksia kotimaisiin rahastoihin ja yrityksiin. Ulkomaisiin rahastoihin ja kohdeyrityksiin se voi tehdä sijoituksia edellyttäen, että niiden toiminta edistää taloudellista kehitystä Suomessa. Ulkomaille sijoittamisesta ja sen edellytyksistä
ei ole tarkempia säännöksiä laissa tai valtioneuvoston asetuksessa, vaan
työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut asiaa kahdessa uusimmassa ohjaus
kirjeessään. Linjausten sisältö on muuttunut, ja myös ulkomainen rahasto
on määrittelemättä. Ohjauksen läpinäkyvyyttä ja vakautta edistäisi ja hallinnon roolia ja vastuuta selkeyttäisi se, että ulkomaille sijoittamisesta ja sen
edellytyksistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

2.1 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tehtävät
on määritelty väljästi
Suomen Teollisuussijoitus Oy aloitti toimintansa vuonna 1995. Se on valtion
kokonaan omistama pääomasijoitusyhtiö, jota työ- ja elinkeinoministeriö
ohjaa omistajaohjauksen menettelyillä ja päätöksillä. Yhtiön tarkoituksena
on sijoitustoiminnalla edistää erityisesti suomalaista pientä ja keskisuurta
yritystoimintaa2.

Teollisuussijoituksen painopiste on rahastosijoituksissa
Suomen Teollisuussijoitus Oy ( jäljempänä myös Teollisuussijoitus) perustettiin ensisijaisesti rahastosijoittajaksi; suoria sijoituksia yhtiö on voinut tehdä
siitä annetun lain mukaan erityisesti pitkäaikaista riskinottoa edellyttävissä yrityshankkeissa. Yhtiötä perustettaessa katsottiin, että rahastosijoitukset tasaavat yhtiölle aiheutuvia riskejä, koska vain vähäinen osa sijoituksista
tehtäisiin suoraan kohdeyrityksiin. Lain esitöiden mukaan rahastosijoittamisen ensisijaisuus merkitsee sitä, että yli puolet yhtiön sijoituksista toteutetaan rahastojen kautta3. Yhtiön toiminnan painopiste onkin ollut selvästi
rahastosijoituksissa, joita on ollut noin 75 % sijoituksista. Valtion viime vuo-
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sien rahoituksen painopiste on kuitenkin ollut suorissa sijoituksissa: vuo
sien 2009–2016 talousarvioissa Teollisuussijoitukselle on osoitettu yhteensä 275 miljoonaa euroa suoriin ja 140 miljoonaa euroa rahastosijoituksiin.
Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän, vuonna 2014 valmistuneen
Teollisuussijoituksen evaluoinnin mukaan vallitseva akateeminen käsitys
puoltaa rahastosijoituksia: virkamiehiltä puuttuu kannusteet valita oikeita
kohteita, ja suoria sijoituksia pidetään potentiaalisina markkinahäiriöiden aiheuttajina. Evaluoinnissa käsiteltiin yhtiön suorien ja epäsuorien sijoitusten
tuloksia, mutta niiden väliset vaikuttavuuserot jäivät vaille selkeää vastausta.
Tarkastuksessa haastateltujen asiantuntijoiden mukaan yksiselitteistä
vastausta ei ole olemassa siihen, ovatko suorat vai rahastosijoitukset valtion tavoitteiden näkökulmasta tuloksellisin toimintavaihtoehto. Käytännössä suhdannetilanne, tavoitellut vaikutukset yms. seikat vaikuttavat ratkaisuihin. Valtio on päätynyt rahoittamaan yhtiön suoria sijoituksia muun
muassa silloin, kun on tavoiteltu nopeita yritysvaikutuksia tai haluttu, että
pääoma olisi nopeasti yritysten saatavissa, taikka kun taustalla on ollut näkemys rahoitettavista kohdeyrityksistä tai toimialasta (kaivos, cleantech tms.).

Ulkomaille sijoittaminen on niukasti säädeltyä ja ohjattua
Teollisuussijoitus voi yhtiötä koskevan lain mukaan tehdä sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin ja kohdeyrityksiin edellyttäen, että niiden toiminta
edistää taloudellista kehitystä Suomessa. Säännös ulkomaille sijoittamisesta
lisättiin lakiin vuonna 2007. Tarkoituksena oli yritystoiminnan ja pääomarahoitustoiminnan kansainvälistyessä mahdollistaa aiempaa laajemmin
”myös Suomen rajojen ulkopuolelle tehtävät sijoitukset”. Maantieteelliset
rajat ylittävän sijoitustoiminnan lisääntymistä pidettiin välttämättömänä
pääomamarkkinoiden kehittymiselle.
Yhtiötä koskevassa laissa taikka sen perusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa ei ole lain toimeenpanoa ohjaavaa säännöstä ulkomaisista
rahastoista. Hallituksen esityksessä rahastoista käytettiin termejä ”kansainvälisesti toimiva rahasto” ja ”ulkomainen rahasto”, mutta tätä tarkemmin ei
perusteltu sitä, mitä ulkomaisella rahastolla tarkoitetaan taikka millä perusteilla rahaston koti- tai ulkomaisuuden oli tarkoitettu määräytyvän.
Ulkomaisiin yrityksiin ja rahastoihin sijoittamisen edellytykseksi säädettiin, että niiden toiminta edistää taloudellista kehitystä Suomessa (ns.
suomalainen intressi). Hallituksen esityksessä tätä kuvattiin lyhyesti ulkomaiseen yritykseen sijoittamista koskevilla esimerkeillä (ulkomaisen kaivos
yhtiön kaivoshanke Suomessa, suomalaisen yhtiön tytär- tai osakkuusyhtiö
ulkomailla). Rahastojen osalta todettiin, että aiempi valtioneuvoston päätökseen sisältynyt määräys oli liian suppea: sijoitus ulkomaiseen rahastoon oli
ollut mahdollinen vain, jos rahaston koko sijoitustoiminnasta voitiin osoittaa kohdentuvan Suomeen vähintään Teollisuussijoituksen sijoitusta vastaava varojen määrä.
Hallituksen esityksessä todettiin, että suomalainen intressi määriteltäisiin valtioneuvoston päätöksessä. Voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa ei kuitenkaan ole säännöksiä suomalaisesta intressistä. Asetuksella ei toisin sanoen ole säädetty tarkemmin siitä, millä perusteilla kulloinkin
tulisi arvioida, edistääkö ulkomaiseen rahastoon tai yritykseen tehty sijoitus suomalaista intressiä.
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Ulkomaista rahastoa ei ole
määritelty laissa tai asetuksessa

Suomalainen intressi tuli
määritellä tarkemmin
valtioneuvoston päätöksessä

Teollisuussijoituksella oli vuoden 2014 lopussa sijoitussitoumuksia yhteensä 31 sellaiseen rahastoon, jonka rekisteröity kotipaikka oli ulkomailla.
Nämä sijoitussitoumukset olivat suuruudeltaan 298 miljoonaa euroa eli 37 %
yhtiön kaikista alkuperäisistä rahastoille annetuista sijoitussitoumuksista
vuoden 2014 lopussa. Rahamääräisesti eniten sijoitussitoumuksia oli tehty
rahastoihin, joiden kotipaikka on Guernsey, Jersey, Tanska tai Luxemburg.4
Teollisuussijoituksen mukaan sen ulkomaille rekisteröidyistä kohde
rahastoista 8 on kotimaisia ja 23 ulkomaisia. Rahaston kotimaisuuden tai
ulkomaisuuden on tällöin ratkaissut rahaston hallinnointiyhtiön kotipaikka,
ei rahaston rekisteröity kotipaikka. Yhtiö on raportoinut työ- ja elinkeino
ministeriölle ulkomaiset rahastosijoituksensa käyttämänsä perusteen mukaisesti5, ja yhtiön mukaan luokitteluperusteet ovat olleet ministeriön tiedossa.
Sijoittaessaan ulkomaisiin rahastoihin yhtiö on arvioinut suomalaista
intressiä ja on tällöin ottanut huomioon sen, voidaanko hallinnointiyhtiön
uskoa tutkivan Suomen markkinoita sijoitusmielessä. Merkitystä on ollut
myös hallinnointiyhtiön mahdollisista aiemmista rahastoista Suomeen tehdyillä sijoituksilla.
Ministeriö on elinkeino- ja omistajapoliittisessa ohjauksessaan seurannut
yhtiön kansainvälisiä rahastosijoituksia asettamillaan seurantamittareilla.
Teollisuussijoitus on raportoinut maksaneensa 148 miljoonaa euroa 23 ulkomaiseen rahastoon, joista oli sijoitettu 145 miljoonaa euroa 42 suomalaiseen yritykseen (tilanne 31.12.2014).6 Teollisuussijoituksesta erikseen saadun tiedon mukaan 10 ulkomaista rahastoa ei ollut sijoittanut Suomeen
lainkaan ja lisäksi useimpien rahastojen sijoitukset Suomeen olivat selvästi pienempiä kuin Teollisuussijoituksen niille antamat sitoumukset. Ulkomaisten rahastojen Suomeen tekemistä sijoituksista vain 16 % (23 milj. €) oli
tehty v enture-rahastoista, joiden sijoitusluokassa Suomessa on Teollisuus
sijoituksen evaluoinnin mukaan markkinapuutetta. Myöhempi kasvu- ja
buyout-rahastojen osuus oli 84 % (121 milj. €).
Elinkeino- ja omistajapoliittisessa ohjauskirjeessään vuodelle 2014 työja elinkeinoministeriö oli todennut yhtiön kansainvälisen sijoitustoiminnan
osalta vain, että tavoitteena on pyrkiä edistämään toimialan kansainvälistymistä ja ulkomaisen pääoman kanavoitumista Suomeen. Tavoite vastasi sisällöltään asetuksessa yhtiön kaikelle sijoitustoiminnalle asetettua tavoitetta.
Evaluoinnin valmistuttua työ- ja elinkeinoministeriö on pyrkinyt ottamaan huomioon evaluoinnin havainnot ja on tarkentanut ulkomaille sijoittamisen ohjausta. Vuosille 2015–2018 ministeriö on asettanut tavoitteeksi
ulkomaisiin rahastoihin kohdistuvien sijoitusten volyymin pienenemisen
verrattuna tilanteeseen 30.9.2014. Ministeriö ei täsmennä, mitä se pitää ulkomaisena rahastona. Ministeriö toteaa tarkentavansa myös ulkomaisten
rahastosijoitusten kriteerejä sijoitusten vaikuttavuuden parantamiseksi ja
Suomi-intressin vahvistamiseksi. Asetetut kriteerit (Suomeen kohdistuu sijoituksia, toimialan kansainvälistyminen edistyy merkittävästi, rahastot toimivat markkinapuutealueella) vastaavat sellaisenaan likipitäen yhtiön kaikkea – myös kotimaista – sijoitustoimintaa ohjaavia säännöksiä.
Seuraavassa, vuosien 2016–2019, ohjauskirjeessä ulkomaisiin rahastoihin tehtävien sijoitusten kriteerit ovat samat kuin aiemmin, mutta rahastojen koti-/ulkomaisuuden osalta ministeriö esittää uuden tulkinnan. Ministeriö toteaa, että Pohjoismaissa ja Baltiassa sijaitseviin rahastoihin tehtyjä
sijoituksia ei ”tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista katsoa ulkomaisik-

Sijoitussitoumuksista yli
kolmannes on tehty ulkomaille
rekisteröityihin rahastoihin

Ministeriö on seurannut
kansainvälisiä rahastosijoituksia

Ministeriö on pyrkinyt lisäämään
ja tarkentamaan ohjaustaan
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si rahastosijoituksiksi, jos sijoituksilla on lähtökohtaisesti merkittävä elinkeinopoliittinen vaikuttavuus ja tiivis Suomi-intressi”. Ministeriön kanta
tarkoittaa, että Baltiassa ja Pohjoismaissa sijaitsevien rahastojen osalta ulkomaisuus on tarkoituksenmukaisuuskysymys, mutta niiden ulkopuolisissa valtioissa asia ratkaistaan joillakin muilla perusteilla. Linjaus vaikuttaa
huomattavasti myös siihen, mitkä Teollisuussijoituksen sijoituksista luetaan
ulkomaille tehdyiksi. Kun aiemmin ulkomaille rekisteröidyistä 31 kohde
rahastosta oli 23:a rahastoa pidetty ulkomaisena, jatkossa ehkä vain seitsemään rahastoon tehdyt sijoitukset luettaisiin ulkomaille tehdyiksi.

2.2 Finnveran kohdeyhtiöt on määritelty
selkeästi
Finnvera on harjoittanut pääomasijoitustoimintaa kolmen tytäryhtiönsä
kautta:
–– Veraventure Oy on tehnyt pääomasijoituksia alueellisiin rahastoihin
–– Aloitusrahasto Vera Oy on tehnyt suoria sijoituksia aloittaviin yrityksiin erityisesti siemen- ja käynnistysvaiheessa
–– Matkailunkehitys Nordia Oy on tehnyt suoria sijoituksia matkailualan yrityksiin.
Säännökset Finnveran pääomasijoitustoiminnasta otettiin yhtiötä koskeviin lakeihin7 vasta vuoden 2005 alusta, vaikka yhtiö oli jo aiemmin harjoittanut pääomasijoitustoimintaa. Finnveran tulee säännösten mukaan
kiinnittää erityistä huomiota alkavien ja toimintansa alkuvaiheessa olevien
yritysten pääomitustarpeeseen. Tarkoituksena on turvata tuoteideoiden
jatkorahoitus tutkimus- ja kehitysrahoituksen jälkeen ja ennen kuin yritykset ovat rahoituskelpoisia myöhemmän vaiheen suurempaan vieraan pääoman rahoitukseen. Alkavat ja toimintansa alkuvaiheessa olevat yritykset
on määritelty lain esitöissä selkeästi – niillä tarkoitetaan ”yrityksen elinkaaren alkuvaihetta, joka ulottuu jossain määrin yli niin sanotun siemenvaiheen ja aikaisen kasvuvaiheen”.8
Finnveraa koskevissa laeissa tai niiden perusteluissa ei ole priorisoitu rahasto- taikka suoria sijoituksia. Käytännössä Finnveran suorat sijoitukset
ovat olleet euromääräisesti rahastosijoituksia merkittävämmät. Myös valtio
on rahoittanut ennen muuta yhtiön suoria sijoituksia: valtion Finnveralle
myöntämät pääomalainat on yhtä lainaa lukuun ottamatta tarkoitettu suoria sijoituksia tekevän Aloitusrahasto Veran pääomittamiseen.
Yhtiö on voinut myöntää myös pääomatakuita yhteisöille ja yksityis
henkilöille pääomasijoitusten yhteydessä syntyvän tappion varalta. Takuita
olisi saanut olla voimassa yhtä aikaa 85 miljoonaa euroa9, mutta tarkastuksessa saadun tiedon mukaan Finnvera ei ole koskaan myöntänyt pääomatakuita eikä vaihtoehto ole ollut käytännössä edes esillä.
Finnveraa koskevissa normeissa ei ole säännöksiä sijoittamisesta ulkomaille. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan se ei ole sijoittanut ulkomaille.
Vuoden 2014 alusta valtion alkavan vaiheen rahastosijoitukset päätettiin keskittää Tekesiin ja samalla lopettaa Finnveran pääomasijoitustoiminta
siirtymäkauden jälkeen. Finnveraa koskevia säännöksiä ei kuitenkaan tässä yhteydessä muutettu.
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Finnvera on tehnyt ennen
muuta suoria sijoituksia

Takuut ovat olleet mahdollisia,
mutta niitä ei ole käytetty

2.3 Tekes Pääomasijoitus Oy:llä on runsaasti
taloudellista liikkumavaraa
Vuoden 2014 alusta Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tehtäviin lisättiin aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen. Sijoitustoimintaa
varten perustettiin valtion kokonaan omistama yhtiö. Tekes Pääomasijoitus
Oy ( jäljempänä myös Tekes-yhtiö) aloitti toimintansa vuonna 2014; työntekijöitä siinä on kaksi. Uudistuksen tarkoitus on keskittää valtion alkavan
vaiheen pääomasijoitustoiminta Tekesiin siirtymäjakson jälkeen.
Tekes-yhtiö aloitti toimintansa ”puhtaalta pöydältä” lukuun ottamatta
Vigo-rahasto-osuuksia, jotka se osti Finnveralta osana uudelleenjärjestelyjä. Muut Finnveran tekemät alkavan vaiheen sijoitukset jäivät edelleen sen
hallintaan. Myös Teollisuussijoituksella on edelleen salkussaan noin 20 yritystä, joihin se teki siemen- ja käynnistymisvaiheen sijoituksia ennen kuin
tehtävä siirrettiin Finnveralle. Valtion aikaisen vaiheen sijoitustoimintaa
onkin järjestelty usein uudelleen ja siten, että sijoituksia, henkilökuntaa ja
osaamista ei ole siirretty tehtävien siirron yhteydessä.
Teollisuussijoituksen evaluoinnissa arvioitiin, että useat uudelleen
organisoinnit ovat merkinneet jatkuvuuden puuttumista valtion aikaisen
vaiheen sijoitustoiminnassa. Tehtävää hoitavan organisaation vaihtumiset
ovat vaikeuttaneet osaamisen kehittymistä ja toiminnan hienosäätöä, ja siten
niillä on ollut vaikutusta myös yhtiöiden edellytyksiin kehittää markkinoita.
Tekes-yhtiön tarkoitus on siitä annetun lain mukaan pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen korjaamalla yritysten alkuvaiheen rahoituksen
tarjonnan puutteita. Tehtäväänsä se toteuttaa perustamalla uusia rahastoja, tekemällä oman ja vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia rahastoihin ja
myöntämällä takauksia rahastojen yksityisille sijoittajille.10
Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus luopua valtion suorista sijoituksista aikaisen vaiheen yrityksiin ja keskittyä rahastosijoituksiin. Tätä perusteltiin sillä, että valtio voi vaikuttaa tehokkaammin markkinoiden kehittymiseen keskittymällä rahastosijoituksiin.
Hallituksen esityksen mukaan Tekes-yhtiön toiminnassa on tarkoitus
soveltaa tavanomaisen rahastosijoitusmallin lisäksi uusia toimintamalleja
ja käyttää myös kilpailutusta. Yhtiön todettiin valitsevan sijoituskohteensa kilpailuttamalla pääomarahastot, ja lisäksi se voisi kilpailuttaa rahastosijoitustensa ehdot ja perustamiensa rahastojen hallinnoinnin. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan yhtiön toiminta ei ole toistaiseksi perustunut
kilpailutukseen, vaan sijoitukset ovat jatkuvan avoimen haun kohteena.
Yhtiö voi rahastosijoittamisen ohella myöntää takauksia rahastojen yksityisille sijoittajille. Takauksilla korvattaisiin yksityisille sijoittajille syntyviä tappioita. Lain perusteluissa takausten käyttöä ja käyttökelpoisuutta ei
perustella tarkemmin vaan ainoastaan todetaan, että Ranskassa yksityiset
riskipääomarahastot voivat hakea takauksen osalle sijoitetuista pääomistaan. Takauksia ei ole mainittu Tekes-yhtiön valtiontukiohjelmassa eikä
myöskään sen sijoituspolitiikassa.
Yhtiö voi sitä koskevan lain mukaan – valtiontukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa – ottaa rahastosijoituksissaan suurempaa riskiä
tai tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat. Lain perustelujen mukaan yksityisiä huonommat ehdot koskisivat ensi sijassa sijoituksis-

Sijoituksia vain rahastoihin

Laki mahdollistaa takaukset

Laki mahdollistaa epäsymmetrian
eli yksityisiä sijoittajia suuremman
riskin tai pienemmät tuotot
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ta saatavaa mahdollista tuottoa. Yhtiön valtiontukiohjelmassa epäsymmetrisyys onkin rajattu koskemaan tuottoja.
Lain esitöiden perusteella epäsymmetrian käyttö on harvinaista, sillä
vain Hollanti mainitaan valtiona, jossa epäsymmetrinen riskinjako on käytössä. Sen tarvetta Suomessa perusteltiin sillä, että näin Tekes voi tarvittaessa
houkutella yksityistä pääomaa mukaan alkuvaiheen sijoituksiin, joihin liittyy suuri riski. Lisäksi todettiin, että ICT 2015 -työryhmä piti tärkeänä epäsymmetrisellä mallilla toimivien rahastojen saamista Suomeen. ICT-työ
ryhmä ei raportissaan perustellut näkemystään.
Julkisen kasvurahoituksen kehittämistä koskeneen selvitysmiesraportin
mukaan epäsymmetrinen voitonjako on kansainvälisesti tehokkaaksi havaittu tapa houkutella yksityistä pääomaa uusiin rahastoihin11. Teollisuus
sijoituksen arvioinnissa puolestaan huomautettiin, että työ- ja elinkeino
ministeriön pitäisi huolellisesti harkita epäsymmetrian väliaikaistakin
käyttöä siihen liittyvien pitkäaikaisten markkinavaikutusten vuoksi. Tähän viitattiin myös lain esitöissä toteamalla, että Tekes-yhtiön tulisi harkita mallin käyttöä joka kerta erikseen ja kiinnittää huomiota sen markkina
vaikutuksiin.
Tekes-yhtiö ei tavoittele toiminnallaan voittoa (4 §). Toiminnan tappiollisuutta pidettiin lain perusteluissa todennäköisenä, ja sen katsottiin johtuvan lain mahdollistamasta epäsymmetrisestä riskinjaosta. Lakiin otettiinkin säännös, jonka mukaan valtioneuvosto voi antaa sitoumuksen siitä, että
valtio korvaa yhtiölle sen tappioita.
Tekes-yhtiö on tehnyt kaksi rahastosijoitusta vuoden 2015 loppuun mennessä ja kertoo kotisivuillaan, että näissä rahastoissa se käyttää epäsymmetristä voitonjakoa yksityisten sijoittajien hyväksi.12 Lain mahdollistamasta
epäsymmetriasta voikin olla vaikea poiketa sen jälkeen, kun sitä on ryhdytty käyttämään ja tieto leviää myös markkinoille.
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Epäsymmetria voi johtaa tappioihin

3

Onko lainsäädännön tietoperusta
ollut riittävä?

Tarkastuksessa arvioitiin pääomasijoitustoimintaa koskevien lakiesitysten
tietoperustaa. Tarkastelun kohteena olivat kaikki Teollisuussijoitusta koskevat hallituksen esitykset sekä hallituksen esitys, jolla pääomasijoitus
toiminta lisättiin Tekesin tehtäviin. Esityksistä arvioitiin sitä, miten niissä
oli perusteltu ja yksilöity säädösmuutosten taustalla olleen nykytilan ongelmat, uudistuksen tavoitteet ja esitysten vaikutukset.
Teollisuussijoitusta koskeville esityksille ovat olleet tyypillisiä yleis
luonteiset kuvailut nykytilan ongelmista ja muutostarpeista. Esitysten perusteella on vaikea varmistua pääomasijoitusmarkkinoiden toimivuudesta,
markkinapuutteista ja niiden merkittävyydestä. Esitysten vaikutusten ar
viointi on ollut niukkaa ja yleisluonteista.
Alkavan vaiheen pääomasijoitustoiminnan uudelleenjärjestelyn tarkoitus oli muun muassa luopua aikaisen vaiheen suorista sijoituksista ja siirtyä rahastosijoituksiin. Esityksessä korostettiin suorien sijoitusten tuloksia,
mutta rahastosijoittamisen tuloksellisuutta ei kuvattu taikka muulla tavalla
avattu suorien ja rahastosijoitusten väitettyjä tehokkuuseroja. Uuden yh
tiön tavoitteena korostetaan uusien toimintamallien kehittämistä ja käyttämistä, ja niitä onkin kuvattu esityksessä.

3.1 Teollisuussijoitusta koskevissa
hallituksen esityksissä on yleisluonteista
kuvailua
Teollisuussijoitusta koskevista hallituksen esityksistä kerrotaan jäljempänä
ensin esityksiin liittyviä yhteisiä havaintoja ja sen jälkeen esitetään lyhyet tiivistelmät kunkin esityksen perusteluista ja niitä koskevat tarkastushavainnot.

Esityksiä koskevia yhteisiä havaintoja
Teollisuussijoitusta koskeneissa hallituksen esityksissä on yleisluonteista kuvailua nykytilan ongelmista ja muutostarpeista. Pääomasijoitusmarkkinoita
ja yritystoimintaa kuvaillaan väljästi: ”uusia yrityksiä ei ole syntynyt riittävästi”, ”kasvuyritysten aikaisen vaiheen rahoituksessa on ongelmia” jne. Esitysten perusteella on vaikea tehdä päätelmiä ongelmien suuruudesta, nykytilan kehittämistarpeesta tai esityksen tavoitetilasta.
Esityksille on ollut tyypillistä keskittyminen pääomasijoittamiseen valtion ainoana keinona vaikuttaa yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja
pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymiseen. Valtio on kuitenkin saman
aikaisesti lisännyt myös muuta yritysrahoitusta ja -tukia ja myös muilla keinoilla pyrkinyt vauhdittamaan innovatiivisten yritysten syntyä, kasvua ja
kansainvälistymistä. Pääomasijoitustoimintaa ei siis ole asetettu laajempaan
yhteyteen, jossa olisi huomioitu valtion muu yritysrahoitus ja valtion muut
keinot vaikuttaa yritysten ja pääomamarkkinoiden toimintaan.
Vaikutusten arviointi on ollut niukkaa ja yleisluonteista kuvailua. Ai-

Pääomasijoitustoimintaa on
käsitelty irrallaan valtion muista
toimenpiteistä ja rahoituksesta
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noa lukumääräinen vaikutusarviointi sisältyi Teollisuussijoituksen perustamisesta annettuun esitykseen, jossa esitettiin arvio siitä, miten paljon yh
tiön perustamiseen käytettävät julkiset varat vaikuttavat riskirahoituksen
ja kohdeyritysten pääomien määrään.
Esityksillä on nähty vain myönteisiä vaikutuksia eikä ei-toivottuja tai
kielteisiä vaikutuksia ole käsitelty.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n perustaminen
Teollisuussijoitusta perustettaessa (HE 282/1994) todettiin, että pääomasijoitustoiminta on Suomessa varsin kehittymätöntä ja määrältään vähäistä
verrattuna esimerkiksi muihin OECD-maihin: Suomen luvun 0,15 promillea bruttokansantuotteesta todettiin olevan Euroopan pienimpiä. Pääomasijoitusyhteisöjä todettiin olevan ”runsaat parisenkymmentä”. Esityksessä
ei esitetty vertailutietoja OECD-maista tai Euroopasta, joihin siinä kuitenkin viitattiin.
Esityksen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten velkaantumisaste on
korkea ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen puuttuminen on heikentänyt niiden kasvumahdollisuuksia. Julkinen rahoitus oli keskittynyt yrityksen
alkuvaiheen rahoitukseen, mutta mm. MBO-kauppoihin ( jossa yritys myydään toimivalle johdolle), toimialajärjestelyihin ja kansainvälistymisvaiheen
rahoitukseen pääomasijoitusrahastoilla ei ole riittävästi varoja. Puutteiden
suuruutta tai merkitystä ei ole kuvattu muutoin kuin toteamalla yleisesti,
että rahoituksen niukkuus rajoittaa kasvumahdollisuuksia.
Teollisuussijoituksen perustamisella todettiin olevan teollisuuspoliittisia (kaupallistaminen, kasvu ja kansainvälistyminen) ja pääomamarkkinoiden kehittämiseen (yksityistä koti- ja ulkomaista pääomaa ja uusia rahastoja) liittyviä tavoitteita.
Perusteluissa esitettiin selkeä näkemys vaikutuksesta riskirahan määrään: julkisten varojen kohdentaminen (320 milj. mk) kasvattaisi riskirahoitusta noin 500–600 miljoonalla markalla ja kohdeyritysten pääomia noin
2 miljardilla markalla. Uusien rahastojen määrää tai vaikutusta teollisuuspoliittisiin tavoitteisiin ei arvioitu.

Teollisuussijoituksen toimintaperiaatteita uudistetaan
Vuonna 2000 (HE 1352/1999) tuli voimaan nykyinen laki Teollisuus
sijoituksesta. Lakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että
Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta oli hallitusohjelmassa yksi valtion
omaisuuden myyntitulojen ensisijaisista käyttökohteista. Lakiesityksen mukaan tavoitteeksi tulisi asettaa se, että valtion omaisuuden myyntituloista ohjataan vähintään miljardi markkaa Teollisuussijoituksen sijoitustoimintaan.
Esityksessä todetaan yhtiölle alun perin asetettujen tavoitteiden toteutuneen varsin hyvin. Yritysten omavaraisuusaste oli merkittävästi noussut,
pääomasijoitusmarkkinat olivat kehittyneet markkinaehtoisesti toimivaksi
yritysrahoitusmuodoksi, ja pääasiassa ammattimaiset yksityiset sijoittajat
hallitsivat markkinoita. Vuonna 1998 kerätty pääoma (2 mrd. mk) oli peräisin kokonaisuudessaan yksityiseltä sektorilta. Hallinnoitavien varojen kasvu oli ollut erittäin voimakasta: ne olivat kasvaneet neljässä vuodessa yli
viisinkertaisiksi (1,5 mrd. mk:sta 8 mrd. mk:aan). Julkinen sektori hallinnoi
enää vajaata 25 %:a kokonaispääomista.
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Markkinoiden todettiin toimivan tehokkaasti yritysten kasvu- ja
laajentumisvaiheessa, mutta puutetta nähtiin kasvuyritysten aikaisen vaiheen
rahoituksessa, johon arvioitiin kohdistuvan ”ainoastaan 4 %” vuonna 1998
kerätystä pääomasta; tarvittavaa määrää tai tavoitetilaa ei ilmaistu. Kasvu
yrityksiä ei ollut syntynyt odotetusti. Myös suurehkojen yrityshankkeiden
käynnistymisen todettiin olevan hidasta vallitsevilla rahoitusmarkkinoilla.
Vaikutusarvion mukaan toiminnan uudelleen ohjaamisella on ”keskeinen
merkitys siemen- ja aikaisen kasvuvaiheen pääomasijoitusmarkkinoille”, julkisten varojen kohdentaminen aikaiseen vaiheeseen ”loisi edellytyksiä” yksityisen pääoman kiinnostumiselle siemen- ja aikaisen vaiheen sijoituksiin
ja yhtiön suorat sijoitukset pitkäaikaisen riskin yrityshankkeisiin ja palveluelinkeinoihin vaikuttaisivat elinkeinoelämään ”merkittävästi”. Tavoiteltuja
vaikutuksia ei yksilöity tarkemmin eikä niistä esitetty määrällisiä arvioita.

Sijoitusmahdollisuus myös ulkomaille
Vuonna 2007 (HE 180/2006) tulivat voimaan säädösmuutokset, joiden mukaan Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta tulee kohdistaa markkinapuute
alueelle, sijoituksia voidaan tehdä myös ulkomaille ja yhtiön toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä.
Esityksessä todettiin, että ”Viimeaikaisten selvitysten mukaan (muun
muassa Euroopan Pääomasijoitusyhdistys, EVCA) Suomella on vielä paljon tekemistä, kun pyritään kehittämään suotuisa toimintaympäristö kasvu
yrittäjyydelle ja riskisijoittamiselle”. Edelleen todettiin, että ”Viimeaikaisissa
tutkimuksissa rahoituksen saatavuus on ollut ongelma erityisesti voimakkaaseen kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävillä alkavilla innovatiivisilla yrityksillä ja teknologiayrityksillä”. Esityksessä ei yksilöidä siinä mainittuja selvityksiä ja tutkimuksia, ei myöskään tarkenneta niiden väitettyjä
tuloksia toimintaympäristön puutteista tai yritysten rahoitusongelmista.
Esityksen mukaan suomalainen pääomasijoitustoiminta oli voimakkaasti kansainvälistynyt ja rahastojen pääomista oli edellisenä vuonna jo lähes
puolet sijoitettu ulkomaille. Rajat ylittävä sijoitustoiminta todettiin välttämättömäksi pääomamarkkinoiden kehittymiselle. Toiminnan kansainvälistyessä oli ”ilmennyt tarvetta” täsmentää Teollisuussijoitusta koskevia
suuntaviivoja siten, että sen sijoitukset ulkomaisiin rahastoihin ja yrityksiin
olisivat mahdollisia aikaisempaa laajemmin. Niissä tulisi käyttää kriteerinä suomalaista intressiä, jota kuvattiin muutamalla pelkistetyllä esimerkillä (ulkomainen yritys käynnistää yritystoimintaa Suomessa, suomalainen
yhtiö käynnistää toimintaa ulkomailla).
Esityksessä ei käsitelty niitä myönteisiä vaikutuksia, joita toimialan voimakas kansainvälistyminen oli jo synnyttänyt, eikä sitä, miten laajaa tai tuloksellista julkisten varojen sijoittaminen ulkomaille oli ollut. Esityksessä
ei myöskään perusteltu yksityiskohtaisemmin tarvetta tämän toiminnan
laajentamiseen.
Esityksen taloudellisten vaikutusten arviointi oli niukkaa. Siinä todettiin lyhyesti, että esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia mutta muutokset helpottavat yritysten riskirahoituksen saatavuutta ja siten vaikuttavat välillisesti myönteisesti yritysten kasvuun, tuloksentekokykyyn ja
työllistämismahdollisuuksiin. Teollisuussijoituksen oman talouden osalta
todettiin, että toiminnan suuntaaminen selkeämmin markkinapuutealueille voi lisätä yhtiön riskejä ja heikentää sen kannattavuutta.
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Tehtäväksi teollisuuspoliittiset sijoitukset
Vuoden 2014 (HE 207/2013) alussa voimaan tulleella lailla Teollisuus
sijoituksen tehtävää laajennettiin valtion teollisuuspoliittisin perustein
tehtäviin sijoituksiin ja osakehankintoihin. Säädösmuutoksen perusteluissa
korostettiin, että kyse on erityistilanteista, joissa valtio osallistuu teollisuus
poliittisesti merkittäväksi arvioidun yrityksen toiminnan kehittämiseen rahoitus- ja yritysjärjestelyjen avulla taikka hankkii tällaisen yrityksen osakkeita. Teollisuuspoliittinen tehtävä olisi tarkoitettu vain hyvin harvinaisiin
tilanteisiin, joissa valtio voisi tarvittaessa myös harkita Teollisuussijoituksen pääomittamista. Sijoitusten suuruus vaihtelisi tapauskohtaisesti.
Esityksen vaikutukset on arvioitu hyvin yleisellä tasolla: esitys parantaa
teollisuuden rakenneuudistusten ja -järjestelyjen edellytyksiä sekä teollisuuden kilpailukykyä ja hyödyttää laajemminkin suomalaista elinkeinoelämää.
Myös riskien todettiin olevan suuremmat ja vaikeammin hajautettavissa.
Hallituksen esityksen perusteella sen valmisteluaikataulu oli ollut tiukka: käsittely talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa oli 28.3.2013, ja lausunnot oli pyydetty kiireellisinä. Laki tuli voimaan 15.1.2014. Esityksen perustelujen ja vaikutusarviointien yleisluonteisuutta selittää myös se, että
tarkoitus oli varautua ennakoimattomiin, harvinaisiin ja luonteeltaan poikkeuksellisiin teollisuuspoliittisiin tilanteisiin. Tällaisissa tilanteissa toimenpiteiden tarkempi tarve ja niiden vaikutukset ovat hyvin tapauskohtaisia ja
siten vaikeita arvioida etukäteen.

3.2 Tekesin tehtäväksi annetun rahoituksen
tarpeesta oli niukasti tietoa
Yritysten aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen lisättiin
Tekesin tehtäviin vuoden 2014 alusta ja sen omistajaohjaukseen perustettiin
uusi valtionyhtiö hoitamaan pääomasijoitustoimintaa. Hallituksen esityksen mukaan Tekesillä on Suomessa monipuolisin osaaminen innovatiivisten, kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten rahoittamisessa (HE
125/2013 vp.). Lisäksi valtion riskirahoittajien työnjaon katsottiin selkiytyvän ja yksinkertaistuvan, kun Tekes hoitaa jatkossa valtiontukiohjelmaan perustuvan ja Teollisuussijoitus markkinaehtoisen pääomasijoitustoiminnan.
Uudistuksen tarkoitus oli keskittyä alkavien yritysten osalta rahasto
sijoittamiseen, jolla valtion katsottiin voivan vaikuttaa tehokkaammin markkinan kehittymiseen kuin suorilla sijoituksilla. Vaikka suorista sijoituksista oli tarkoitus luopua, hallituksen esityksessä korostettiin niiden tuloksia.
Finnveran suorat sijoitukset olivat ”merkittävästi edistäneet aikaisen vaiheen innovatiivisten yritysten perustamista, nopeuttaneet niiden kasvua ja
vaikuttaneet yksityisen pääoman ja muun rahoituksen mukaan saantiin”. Sen
sijaan valtion rahastosijoittamisen tuloksellisuutta ei kuvattu tai muulla tavalla avattu valtion suorien ja rahastosijoitusten väitettyjä tehokkuuseroja.
Uuden yhtiön tavoitteena korostetaan uusien toimintamallien kehittämistä ja käyttämistä. Uusia toimintamalleja myös kuvataan esityksessä. Lisäksi todetaan, että Tekes voisi tarvittaessa käyttää epäsymmetristä riskinjakomallia yksityisen pääoman saamiseksi pääomarahastoihin.
Alkavien yritysten toimivan pääomasijoitusmarkkinan todetaan olevan
edellytys kasvu- ja kansainvälistyvien yritysten synnylle ja kehittymiselle,
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Suorien ja rahastosijoitusten
tehokkuuseroa ei perusteltu

Esityksessä kuvailtiin
uusia toimintamalleja

mutta riskirahoituksen ja osaavien rahoittajien puutteen todetaan rajoittavan kasvumahdollisuuksia. Uuden yhtiön perustamisen tarkoituksena oli
vahvistaa valtion roolia ja pitkällä aikavälillä luoda aikaisen kehitysvaiheen
pääomasijoitusmarkkina.
Perusteluissa on numerotietoja Aloitusrahasto Veran, Teollisuus
sijoituksen ja Tekesin yritysrahoituksista ja Pääomasijoitusyhdistys ry:n
lukuja alkavan vaiheen pääomasijoituksista vuodelta 2008 ja joiltakin vuosilta sen jälkeen. Yksityisten rahastojen nuoriin yrityksiin tekemien sijoitusten todetaan vähentyneen, mutta samanaikaisesti valtion varojen osuuden
lisääntyneen alkavan vaiheen rahastoissa. Rahoituksen kehitystä kuvaavien
tietojen lähtövuodeksi on valittu finanssikriisiä edeltänyt vuosi (2008), jolloin sijoitukset olivat kaikkialla huipussaan.
Esityksessä ei arvioitu sitä, missä määrin pääomamarkkinassa heijastui
yleinen taloustilanne ja oliko vuosia kestänyt talouden taantuma vähentänyt myös rahoituksen kysyntää. Esityksen perusteella onkin vaikea muodostaa käsitystä alkavan vaiheen yrityksiltä puuttuvasta riskirahoituksesta,
sen syistä taikka kehittämistarpeen suuruudesta. Eduskunnan talousvaliokunta totesi omassa mietinnössään, että valiokuntakuulemisessa oli esitetty ristiriitaisiakin käsityksiä siitä, kuinka korkean kynnyksen takana yritysrahoituksen saatavuus on13.
Esityksessä oli arvioitu sen taloudellisia ja yritysvaikutuksia. Taloudellisena vaikutuksena esitettiin pelkästään se, että yksityiset sijoitukset vastaisivat kooltaan julkisia sijoituksia (20 milj. €/v), joten pääomasijoitukset
alkaville yrityksille lisääntyisivät yhteensä 40 miljoonalla eurolla/v. Keskipitkän aikavälin vaikutuksena pääomamarkkinoiden kehitykseen todettiin
vain tavoite saada Suomeen uusia hallinnointiyhtiöitä, jotka keräävät sijoituksia ulkomailta. Yritysvaikutusten osalta esitetään kehäpäätelmä, jonka
mukaan rahoituksen lisääminen parantaa yritystoiminnan edellytyksiä, mikä puolestaan lisää rahoituksen kysyntää ja parantaa rahoitusmarkkinoiden
kehittymisen edellytyksiä.

Talousvaliokunta sai ristiriitaisia
tietoja yritysrahoituksen
saatavuudesta
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Millaiseen tietopohjaan
valtion panostukset
pääomasijoitustoimintaan
perustuvat?

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana pääomasijoitustoiminta on kehittynyt Suomessa huomattavasti: pääomasijoitusyhteisöjen määrä on yli
kaksinkertaistunut, rahastojen hallinnoimat varat ovat 20-kertaistuneet ja
suomalaisiin yrityksiin tehdyt sijoitukset ovat 27-kertaistuneet. Suomi onkin Euroopan huippua pääomasijoitusten määrässä BKT:een suhteutettuna, erityisesti aikaisen vaiheen pääomasijoituksissa, joita on tehty Suomessa toiseksi eniten Ruotsin jälkeen.
Rahoitusmarkkinoita ja valtion yritysrahoitusta käsitelleissä raporteissa
on esitetty enintään pieniä lisäpanostuksia valtion pääomasijoitustoimintaan tai kokonaan niistä pidättäytymistä. Valtio on kuitenkin tehnyt vuoden
2009 jälkeen lukuisia uusia lisärahoituspäätöksiä, joissa on myönnetty yhteensä 540 miljoonaa euroa pääomasijoituksiin. Useiden erillisten rahoitus
päätösten riskinä on se, että valtion rahoitus kasvaa huomaamatta tai sitä
tarkoittamatta. Julkisen sektorin osuus pääomasijoituksista on kasvanut
Suomessa kansainvälisesti suureksi, mutta selvittämättä on, mikä olisi sen
optimaalinen osuus. Selvittämättä on myös se, mikä on valtion rahoituksen
tarve, kun otetaan huomioon pääomamarkkinoiden rajat ylittävä luonne ja
suomalaisen hankevirran riittämättömäksi sanottu määrä ja laatu.
Määrärahat Teollisuussijoituksen toimintaan on osoitettu pääosin korva
merkittyinä uusiin sijoitusohjelmiin tai uusien rahastojen perustamiseen.
Rahoituspäätökset ovat lisänneet yhtiön tehtäviä, monimutkaistaneet sen
ohjausta ja lisänneet myös määrärahojen ohjelmakohtaisen seurannan haasteita.

4.1 PK-yritysten rahoituksen saatavuus on
kansainvälisesti hyvällä tasolla
Yritysrahoitus on kansainvälistynyt, markkinaehtoistunut ja monipuolistunut. Vuonna 2014 pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat varat olivat 5,6 miljardia euroa ja yhtiöt keräsivät uusia varoja lähes 600 miljoonaa euroa eli
eniten sitten finanssikriisin. Sijoituksia tehtiin 293 suomalaisyritykseen,
mikä on enemmän kuin ennen finanssikriisiä. Ulkomaiset sijoittajat sijoittivat suomalaisiin yrityksiin yhteensä 273 ja kotimaiset 444 miljoonaa euroa.
Myös bisnesenkeli- ja joukkorahoitus ovat lisänneet suosiotaan ja niiden volyymit ovat kasvaneet nopeasti: Bisnesenkelisijoituksia tehtiin suomalaisiin yrityksiin 24 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 37 miljoonaa euroa
vuonna 201514. Joukkorahoitusmarkkinoilta yrityksille välitetyn rahoituksen määräksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 38 miljoonaa
vuonna 2015. Joukkorahoitusta koskevan lainsäädännön selkiinnyttämisellä on tarkoitus edelleen parantaa kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia
(HE 46/2016 vp.).15 Vuonna 2007 Helsingin ja Tukholman pörsseissä aloitti
First North -lista, joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa varhai-

Yritysrahoitus on monipuolistunut
ja kansainvälistynyt
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sen kasvuvaiheen yhtiöihin. Suomessa ensimmäinen First North -listautuminen oli vasta vuonna 2012, mutta sittemmin listautumiset ovat lisääntyneet (Helsingissä 16 yritystä, Tukholmassa yli 150, tilanne 15.11.2015).
Valtio on pyrkinyt vahvistamaan yritystoiminnan edellytyksiä niin vero
kannustein kuin lisäämällä ja monipuolistamalla Tekesin, Finnveran ja
Teollisuussijoituksen myöntämiä yritystukia ja -rahoitusta. Mm. Finnveran
rahoitusvaltuuksia on kasvatettu, ja se on saanut käyttöönsä uusia rahoitusmuotoja, kuten oikeuden merkitä pk-yritysten ja tätä isompien (liikevaihto
enintään 300 milj. €) yritysten joukkovelkakirjalainoja, joilla on tarkoitus
lisätä yritysrahoitusmarkkinoiden likviditeettiä ja turvata pk-yritysten kasvu ja investoinnit.
Yritysrahoituksen tarjonnasta ja sen saatavuudesta on erilaisia, vastakkaisiakin näkemyksiä. Useissa yritysrahoitusta käsitelleissä raporteissa on
todettu kasvuyritysten toimintaedellytysten olevan Suomessa verrattain hyvät ja myös julkisen vallan edistävän kasvuyrittäjyyttä monin tavoin, mutta silti kasvuyrityksiä on vähän. Pääomamarkkinoita rajoittavana keskeisenä tekijänä on nähty pula hyvistä sijoituskohteista – yrityksistä, joissa on
teknologian lisäksi osaamista ja tarvittava halu kasvuun, kansainvälistymiseen ja riskinottoon.16
Osa yrityksistä katsoo, että rahoituksen saatavuus on yrityksen kehittämisen pahin este, mikä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen todiste rahoitus
markkinoiden epätäydellisyyksistä. Hyvin toimiva yritysrahoitusjärjestelmä
sekä käynnistää että karsii hankkeita. Markkinapuutteiden ja niiden taustalla olevien syiden tunnistaminen ei ole yksinkertaista, ja etenkin kysely
tutkimukset ovat tähän tarkoitukseen monessa mielessä ongelmallisia.
Julkisen rahoituksen suuri kysyntä voi olla osoitus ei-toivottavasta valikoitumisesta, jossa hyvästä syystä ilman yksityistä rahoitusta jääneelle hankkeelle haetaan julkista rahoitusta.17
Euroopan komission SMAF-indeksillä (SME Access to Finance) kuvataan pienten ja keskisuurten yritysten pankki- ja pääomarahoituksen saatavuutta EU- ja euromaissa18. Indeksi pohjautuu pk-yrityksille vuodesta 2007
alkaen tehtyyn kyselyyn sekä pankki- ja pääomarahoituksen saatavuutta,
määriä, korkotasoa jne. koskeviin alaindekseihin, jotka perustuvat EKP:n,
EVCA:n ja EBAN:n tilastotietoihin. Vuosina 2007–2013 suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on ollut vertailumaiden keski
tasoa selvästi parempi.
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Kuvio 1: PK-yritysten rahoituksen saatavuus Suomessa sekä EU- ja euromaissa 2007–2013
(2007=100)
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Rahoituksen tarjonnasta
ja saatavuudesta on
vastakkaisiakin näkemyksiä

Suomalaisten pk-yritysten
rahoituksen saatavuus on
Euroopan parhaita

Rahoituksen saatavuuden on ilmoittanut pahimmaksi ongelmakseen 10
% pk-yrityksistä (muissa euromaissa keskimäärin 13 %).19 Koetussa rahoituksen saatavuudessa on ollut eroja yritysten koon perusteella: Suomessa 14
% keskisuurista yrityksistä on maininnut rahoituksen saatavuuden merkittävimmäksi ongelmakseen, mutta mikro- (9 %) ja pienyrityksistä (7 %) huomattavasti harvempi. Suomalaisten pk-yritysten vastausten mukaan niiden
keskeisin ongelma on kilpailu (22 % yrityksistä), sääntely (20 %) sekä tuotannon ja työn kustannukset (19 %).20

4.2 Pääomasijoitustoiminta on laajentunut
huomattavasti
Suomen pääomasijoitustoiminta arvioitiin 1990-luvun puolivälissä kehittymättömäksi: toiminnan volyymi oli Euroopan pienimpiä, pääomasijoitus
yhteisöjä oli runsaat parisenkymmentä, ja niistä merkittävimmät olivat julkisia.21 Sittemmin pääomasijoitusyhteisöjen määrä on yli kaksinkertaistunut,
sillä vuonna 2015 niitä on arvioitu olevan 55–60.22

Pääomasijoitusyhteisöjen
määrä on yli kaksinkertaistunut
20 vuodessa

Pääomasijoitustoimialan kehitystä viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajanjaksona kuvaavat myös seuraavat rahamäärät:
–– pääomasijoitusrahastojen hallinnoitavat varat ovat 20-kertaistuneet 276 miljoonasta eurosta (1994) 5,6 miljardiin (2014)
–– kerätyt uudet vuotuiset pääomat ovat 7-kertaistuneet
88 miljoonasta eurosta 585 euroon
–– suomalaisiin yrityksiin tehdyt sijoitukset ovat 27-kertaistuneet
27 miljoonasta 717 miljoonaan euroon.
Luvut perustuvat Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n tilastoimaan sijoitustoimintaan. Yhdistys toteaa, että sen tilastoinnin ulkopuolelle voi jäädä merkittävä osa pääomasijoitustoiminnasta, etenkin
venture-toiminnasta.

Teollisuussijoituksen vuonna 2014 valmistuneessa evaluoinnissa todettiin, että rahastojen ja hallinnointiyhtiöiden määrä on Suomessa riittävä,
osin jopa liian suuri EU-verrokkimaihin nähden. Rahastojen ja sijoitusten
keskimääräiset koot arvioitiin Suomessa kansainvälisesti pieniksi. Ongelmana nähtiin puute hyvistä sijoituskohteista niin aikaisen vaiheen kuin myöhemmän vaiheen venture capital -sijoituksissa.

Pääomasijoituksissa Euroopan kärkeä
Kansainvälisten vertailujen perusteella pääomasijoitustoiminnan volyymi
on Suomessa yksi Euroopan suurimmista. Vuonna 2014 suomalaisiin yrityksiin tehtiin pääomasijoituksia bruttokansantuotteeseen suhteutettuna kuudenneksi eniten kaikista EU- ja euromaista (kuvio 2). Myös viiden
vuoden (2010–2014) keskiarvolla mitattuna pääomasijoitukset olivat Euroopan kärkijoukkoa (6.).
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Kuvio 2: Pääomasijoitustoiminta Euroopan maissa 2014 ja 2010–2014 (% BKT:stä)
Lähde: European Private Equity and Venture Capital Association: 2014 European Private Equity Activity

Pääomasijoitusmarkkinat toimivat kansainvälisesti. Puolet suomalaisiin
yrityksiin vuosina 2007–2014 tehdyistä pääomasijoituksista (yht. 6,0 mrd.
€) on ollut ulkomaisten sijoittajien varoja (3,0 mrd. €). Ulkomaisia sijoittajia ovat kiinnostaneet yritysten myöhemmät kehitysvaiheet: 93 % sijoituksista on tehty buyout-vaiheeseen ja 7 % venture-vaiheeseen.
Erityisen paljon Suomessa on tehty pääomasijoituksia aikaisen vaiheen
(venture) yrityksiin (kuvio 3).
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Kuvio 3: Aikaisen vaiheen (venture) pääomasijoitukset eri maissa (% BKT) 2014 ja 2010–2014
Lähde: EVCA
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Suomi on Euroopan huippua aikaisen vaiheen pääomasijoitusten määrässä, sillä niitä on tehty Suomessa toiseksi eniten Ruotsin jälkeen. Ero seuraaviin maihin ja eurooppalaisten maiden keskiarvoon on huomattavan suuri
ja osoittaa, että suomalaiset kasvuyritykset ovat saaneet runsaasti riskirahaa
ainakin kansantalouden kokoon suhteutettuna.
Kansainvälisen finanssikriisin jälkeen aikaisen vaiheen pääomasijoitukset
vähenivät niin Suomessa kuin muissakin maissa, mutta vuosina 2013–2014
toiminta on elpynyt ja saavuttanut kriisiä edeltäneen tason (taulukko 1).

Finanssikriisiä edeltänyt
sijoitustaso on saavutettu

Taulukko 1: Suomalaisiin yhtiöihin tehdyt venture-sijoitukset (milj. €) sijoitusvaiheen
mukaan 2007–2014, lähde: FVCA
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Siemenvaihe

17

9

9

5

3

4

7

8

Käynnistysvaihe

46

64

50

62

52

62

71

78

Aikaisen kasvun vaihe

69

47

31

38

31

14

56

38

Venture yhteensä

132

120

90

105

86

80

134

124

Useita tuki- ja rahoitusmuotoja nuorille yrityksille
Pääomasijoitusyhteisöjen lisäksi bisnesenkelien, joukkorahoituksen ja vastaavien uusien rahoitusmuotojen merkitys on kasvanut nopeasti, ja niistä
on tullut merkittävä rahoituslähde nuorelle, kasvuhakuiselle yritystoiminnalle. Myös Tekesin merkitys alkavan yritystoiminnan rahoittajana ja tukijana on kasvanut. Seuraavaan taulukkoon on koottu tietoja alkavan ja aikaisen kasvuvaiheen yritystoiminnan rahoituksesta; Finnveran rahoituksesta
mukana ovat vain sen pääomasijoitukset.
Taulukko 2: Suomalaisiin yhtiöihin tehdyt venture-sijoitukset (milj. €) sijoitusvaiheen
mukaan 2007–2014, lähde: FVCA

Aikaisen vaiheen pääomasijoitukset

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

132

120

91

105

85

80

135

124

Bisnesenkelit

0

6

4

8

9

24

24

33

Joukkorahoitus ja vastaavat

0

0

0

2

3

9

19

11

Tekes NIY-rahoitus

0

6

18

17

22

22

26

28

Tekes T&K-avustus

26

35

34

30

30

38

45

32

Tekes T&K-lainat

39

44

49

70

66

67

59

71

197

211

196

232

215

240

308

299

Yhteensä

4.3 Valtion panostus ei perustu selkeään
näkemykseen tarpeesta
Valtiot osallistuvat pääomasijoitustoimintaan yleensä joko siemenvaiheesta
myöhemmän kasvun (growth) vaiheeseen tai vain siemen- ja start up -vaiheisiin. Pohjoismaille on tyypillistä valtion muita maita suurempi panostus
niin pääomarahoitukseen ylipäänsä kuin myös myöhempien vaiheiden rahoitukseen. Suomessa julkinen sektori on osallistunut pohjoismaisittainkin
aktiivisesti pääomasijoitustoimintaan: julkisen pääoman määrä asukasta
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kohden on suorissa sijoituksissa Pohjoismaiden suurin ja rahastosijoituksissa toiseksi suurin Tanskan jälkeen ajanjaksolla 2008–2012.23
Julkisen sektorin osuus pääomasijoitustoiminnasta oli Suomessa yli puolet suurempi (27 %) kuin vertailumaissa keskimäärin (13 %), kun Suomea ja
kahdeksaa eurooppalaista maata verrattiin keskenään. Erot olivat huomattavan suuret kaikissa sijoitusallokaatioissa:

––
––
––

venture-vaihe: Suomessa julkisen sektorin osuus yli 50
ja EU-vertailumaissa 30 %
myöhempi kasvu (growth): Suomessa 43
ja EU-vertailumaissa 15 %
buyout-vaihe: Suomessa 16 ja EU-vertailumaissa 9 %

Suomi on noussut Euroopan kärkeen pääomasijoitustoiminnassa, ja julkisen rahoituksen suhteellinen osuus on suuri. Tavoitteeksi ei ole asetettu
valtion osuuden pienentämistä taikka selvitetty sitä, mikä olisi tavoiteltava tilanne.

Raporteissa esitetään enintään vähäisiä lisäyksiä
pääomasijoitustoimintaan
Useissa rahoitusmarkkinoita ja valtion yritysrahoitusta käsitelleissä raporteissa on otettu kantaa valtion pääomasijoitusrahoitukseen. Pääomasijoituksiin on esitetty joko enintään pieniä valtion lisäpanostuksia tai niistäkin pidättäytymistä.
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Vuonna 2010 valmistui selvitysmiesraportti julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittämisestä. Raportin mukaan
pääomasijoitustoiminnan ongelma on se, että rahoitus on usein valtiollista ja jakautuu tasaisesti ja pienenä laajalle yritysjoukolle ilman
todellista tuotto-, kasvu- ja kansainvälistymisvaatimusta. Aikaisen
vaiheen pääomamarkkinat ovat kuitenkin heikot, ja ongelma on erityisesti kansainvälisyyden puute. Ehdotus oli, että valtion tulee käynnistää 10 vuoden ohjelma, jolla houkutellaan kansainvälisiä pääomasijoittajia ja saadaan 3–5 hallinnointiyhtiötä lisää. Julkista rahoitusta
ei kuitenkaan lisätä, vaan valtion osuus (enint. 120 milj. € / 10 v) voidaan kattaa Teollisuussijoituksen pääomista käyttämällä julkisia panostuksia tehokkaammin.
Kansallista pääomamarkkinastrategiaa vuonna 2012 valmistellut
työryhmä totesi, että julkisen sektorin panostukset pääomamarkkinoilla (esim. Tekes, Teollisuussijoitus, Finnvera, Avera, Vigo-ohjelma,
ACE) ovat merkittäviä ja kooltaan riittäviä.
Finnveran evaluointiraportissa (2012) on todettu, että Suomen pääomasijoitusmarkkinat ovat kehittymässä. Julkisten sijoitusten määrä
on huomattava ja riittävä. Lisää yksityistä pääomaa ja julkisen sektorin katalysointivaikutusta tarvitaan erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheeseen. Markkinoiden kehittäminen edellyttää kuitenkin ennen
muuta lisää osaamista.
Vuonna 2013 ehdotuksensa jättänyt ICT 2015 -työryhmä ehdotti
Tekesin ja Teollisuussijoituksen pääomasijoitustoimintaan yhteensä
24–40 miljoonan euron vuosittaista julkista pääomaa.

Teollisuussijoituksen evaluoinnissa esitettiin, että Suomessa tulisi lisätä
myöhemmän vaiheen VC-sijoituksiin (later stage venture) 200–250 miljoonaa euroa. Lisärahoitustarpeeseen päädyttiin vertaamalla pääomasijoitustoiminnan rahamääriä (asukasta kohti) erikseen jokaisessa sijoitusallokaatiossa Suomessa, verrokkimaissa ja ”parhaassa” verrokissa. ”Paras” oli se
maa, joka oli sijoittanut eniten ao. vaiheeseen. Suomessa oli sijoitettu myöhemmän vaiheen ventureen noin 200 miljoonaa euroa vähemmän kuin eniten sijoittaneessa.
Lisärahoitustarpeesta 100 miljoonaa euroa olisi julkista rahaa, ja se tulisi Teollisuussijoitukselta. Teollisuussijoituksen ei kuitenkaan katsottu
tarvitsevan valtiolta lisärahoitusta, vaan yhtiöllä oli mahdollisuus käyttää pääomiaan huomattavasti tehokkaammin. Evaluoinnin mukaan työ- ja
elinkeinoministeriön tulisi suhtautua hyvin varovaisesti yhtiön uusiin pääomituksiin.24
Evaluoinnin mukaan Suomessa on myöhemmän vaiheen VC-sijoituksissa riittävästi rahastoja, mutta ne ovat kooltaan pienempiä ja tekevät keskimäärin pienempiä sijoituksia kuin verrokkimaissa. Puutetta todettiin olevan
hyvistä sijoituskohteista peliteollisuuden ulkopuolella, samoin kansain
välisestä osaamisesta. Julkisen pääoman todettiin jo nyt hallitsevan venture
markkinoita.
Julkisen pääomasijoittamisen ydinongelma on evaluoinnin mukaan sen
pysyvyydessä ja kohdentamisessa. Rahastot ja suorat sijoitukset ovat olleet
pitkäaikaisia ja irtaantumisaktiivisuus vähäistä, jolloin uusien markkina
puutteiden korjaamiseen on tarvittu uutta julkista pääomaa. Julkisen
sijoitustoiminnan tulisi olla selkeästi määräaikaisia ja perustua todennettuihin markkinapuutteisiin ja parhaaseen kustannus-vaikuttavuuteen.25

Hallinnossa on erilaisia näkemyksiä valtion panostuksesta ja sen
lisäämistarpeesta
Hallinnossa esiintyy toisistaan hyvin poikkeavia näkemyksiä tavoiteltavasta valtion panostuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa yritys
katsauksessa todetaan, että Suomi on vielä kaukana kasvuyritystoiminnan
kärkimaiden, Yhdysvaltojen ja Israelin, sijoitustasoista, vaikka se onkin noussut Euroopan kärkeen VC-sijoitusten BKT-osuuksissa. Valtiosijoittajilla todetaan olleen merkittävä vaikutus yksityisen rahoituksen vauhdittamiseen.26
Yhdysvaltojen ja Israelin korkeampi rahoitustaso tuotiin esiin perusteluna
valtion lisäpanostuksille myös muutamissa tarkastuksen yhteydessä tehdyissä haastatteluissa. Toisaalta haastatteluissa tuli esiin, että Teollisuus
sijoitukselta tai Finnveralta ei ole jäänyt hyviä hankkeita rahoittamatta eikä
nykyistä enempää varoja olisi saatu sijoitetuksi. Markkinatilanteen kerrottiin heijastuvan myös siinä, että valtion on suunniteltu pääomittavan Kasvu
rahastojen rahasto III:a vuonna 2018 vain 35 miljoonalla eurolla, mikä on
noin puolet vähemmän kuin valtio sijoitti KRR I ja II:een. Syyksi todettiin
se, että ”markkinaan ei mahdu enempää”.
Ministeriö on arvioinut Suomen markkinat rajallisiksi suhteessa käytettävissä oleviin valtion pääomasijoitusvaroihin myös esittäessään Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan osalta, että markkinaa on luontevaa tarkastella pohjoismaisella ja baltialaisella tasolla. Osa yhtiön em. maihin tekemistä
sijoituksista on ministeriön mielestä tehty ns. laajennettuun kotimarkkinaan ja rinnastettavissa kotimaahan tehdyiksi. Ministeriö on perustellut

Suomi on kaukana USA:n
ja Israelin tasoista

Suomen hankevirrassa on usein
puute määrästä ja laadusta
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näkemystään riskienhallinnalla, pääomasijoitustoimialan maantieteelliset
rajat ylittävällä luonteella ja Suomen pääomasijoitusmarkkinan pienellä
koolla. Pieni koko merkitsee usein käytännössä sitä, että riittävän runsaan
ja laadukkaan hankevirran saavuttamiseksi tarvitaan laajempi maantieteellinen kohdealue.27
Teollisuussijoitusta koskeneessa vuoden 2012 tilinpäätöskannanotossa
työ- ja elinkeinoministeriö katsoi pitkällä aikavälillä olevan hyödyllistä pohtia valtion pääomasijoitustoiminnan roolia ja arvioida Teollisuussijoituksen
mahdollisuutta toimia sijoituksista palautuvien pääomien ja tuottojen varassa ilman valtion lisäsijoituksia. Näkemys perustui ministeriön havaintoihin
siitä, että Teollisuussijoituksen toiminta oli kasvanut ja valtio oli sen kautta
omistajana aiempaa useammissa yrityksissä. Ministeriö toi esiin myös sen,
että vakautusrahoitusohjelman määrärahasta (100 milj. €) oli sijoituskauden
aikana (2009–2012) jäänyt käyttämättä alkuperäiseen tarkoitukseen 40 miljoonaa euroa ja samanaikaisesti valtio oli vuonna 2012 lisäpääomittanut yhtiötä 50 miljoonalla eurolla.28

4.4 Valtion rahoitus on hajautunut lukuisiin
päätöksiin ja ohjelmiin
Valtion talousarvioissa on vuosina 2009–2016 myönnetty pääomasijoitustoimintaan yhteensä 540 miljoonaa euroa (taulukko 3).
Taulukko 3: Valtion talousarviomäärärahat pääomasijoitustoimintaan vuosina 2009–2016

Vuosi

Teollisuussijoitus

Finnvera

Tekes

2009

150

30

–

2010

20

–

–

201 1

–

–

–

2012

30

–

–

2013

–

10

–

2014

80

5

20

2015

105

5

20

2016

30

5

30

415

55

70

Yhteensä
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Vuonna 2009 Teollisuussijoitukselle ja Finnveralle myönnetty lisä
rahoitus oli tarkoitettu rahoitusmarkkinahäiriöiden hoitoon ja tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden elinkelpoisten yritysten rahoittamiseen
suhdannetilanteen yli (ns. vakautusrahoitus) sekä Kasvurahastojen rahasto I:n perustamiseen. Vuonna 2012 myönnetyt määrärahat oli tarkoitettu kaivosalan sijoitusohjelmaan.
Kevään 2013 kehysriihessä päätettiin käynnistää ns. kasvurahoitus
ohjelma, jossa valtio panostaa kehyskaudella 2014–2017
pääomasijoitustoimintaan yhteensä 220 miljoonaa euroa. Siitä ohjataan Teollisuussijoituksen kautta vuosittain 30, Finnveran kautta 5 ja
Tekesin kautta 20 miljoonaa euroa. Hallitus luonnehti ohjelmaa mittavaksi ja arvioi, että uudet rahastot nousevat miljardiluokkaan.
Kevään 2014 kehysriihessä päätettiin uudesta, Uudistuva teollisuus
-sijoitusohjelmasta, jossa Teollisuussijoitukselle on osoitettu vuosina
2014–2015 yhteensä 100 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 lisätalous
arviossa myönnettiin vielä Teollisuussijoituksen valmistelemalle Kansainväliset sijoittajat -sijoitusohjelmalle 25 miljoonaa euroa.
Tekes Pääomasijoitus Oy:lle on vuosina 2014–2016 myönnetty
kasvurahoitusohjelman mukaista määrärahaa, jonka lisäksi sille on
vuonna 2016 myönnetty lisärahoitusta (10 milj. €) käytettäväksi rahastoihin, jotka sijoittavat tutkimustaustaisiin alkavan vaiheen yrityksiin.
Hallituksen kärkihankkeisiin sisältyy Kasvurahastojen rahasto III:n
perustaminen, jota varten valtio pääomittaa Teollisuussijoitusta 35
miljoonalla eurolla vuonna 2018, jolloin Kasvurahastojen rahasto II:n
sijoituskausi päättyy.

Pääomasijoitustoiminnan rahoitusta koskeville päätöksille on ollut tyypillistä se, että rahoitus on myönnetty tai ainakin aloitettu kiireellisenä lisä
budjettimenettelyllä (mm. vakautusrahoitus, kaivosohjelma, uudistuva teollisuus ja kansainväliset sijoittajat). Toiseksi määrärahat on osoitettu pääosin
uusiin sijoitusohjelmiin tai uusien rahastojen perustamiseen. Evaluoinnissa
kiinnitettiin huomiota siihen, että yhtiölle oli osoitettu lukuisia pieniä tehtäviä, jotka sijoitustoiminnan luonteen mukaisesti ovat pitkäkestoisia. Tuloksena oli se, että Teollisuussijoituksen tavoitteenasettelu oli monimutkainen
ja sen toiminta oli muuttunut haastavaksi ohjata ja seurata. Evaluoinnin mukaan tarvittaisiin vähemmän korvamerkittyjä tehtäviä ja vähemmän tehtävä
tasoista seurantaa. Viime vuosien uudet rahoituspäätökset ovat edelleen
lisänneet Teollisuussijoituksen tehtäviä, monimutkaistaneet sen ohjausta ja lisänneet myös määrärahojen ohjelmakohtaisen seurannan haasteita.
Useiden erillisten rahoituspäätösten riskinä on myös se, että valtion rahoitus pääomasijoitustoiminnassa kasvaa huomaamatta tai sitä tarkoittamatta.

Täsmäkohteisiin suunnattu
rahoitus lisää ohjauksen ja
seurannan haasteita
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5

Miten tuloksellista toiminta on ollut?

Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut hallinnonalansa virastoja ja yhtiöitä määräajoin teettämällä ulkopuolisilla arviointeja. Finnveraa on viimeksi arvioitu vuonna 2012, ja seuraavaa arviointia on suunniteltu vuodelle 2018. Teollisuussijoitusta on arvioitu viimeksi vuonna 2014, ja seuraavaa
arviointia on suunniteltu vuodelle 2019. Arvioinneista huolimatta valtion
pääomasijoitustoiminnan vaikuttavuudesta tiedetään aika vähän. Finn
veran pääomasijoitustoiminta on ollut melko pieni osa yhtiön toiminnasta,
ja evaluoinneissa onkin keskitytty yhtiön päätehtäviin. Suomen Teollisuus
sijoitus Oy:n vaikuttavuudesta esitettyjen tietojen luotettavuutta parantaisi
panostaminen tilastollisesti luotettaviin menetelmiin. Lisäksi julkisen pääomasijoitustoiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa olisi oleellista selvittää myös vaikutusten pysyvyys sijoituksista irtautumisten jälkeen, samoin
ei-tavoitellut ja kielteiset vaikutukset.
Osana vuotuista ohjausprosessia ministeriö seuraa hallinnonalansa yksiköiden toiminnan taloudellista tulosta. Finnveran tytäryhtiöistä Aloitusrahasto Veran tulos on ollut joka vuosi tappiollinen ja Veraventuren tulos
useimmat vuodet voitollinen. Veran tappioiden perusteella ministeriö on antanut anteeksi Veran pääomittamiseen Finnveralle myöntämiään pääomalainoja. Ennakoitava, joka vuosi toistuva ja tappiot täysimääräisesti kattava
anteeksiantomenettely on osin ristiriidassa toiminnan kannattavuutta koskevan vaatimuksen kanssa ja voi myös heikentää kannusteita kannattavaan
toimintaan ja taloudellisesti järkevään riskinottoon.
Teollisuussijoituksella on ollut voitollisia ja tappiollisia kausia. Yhtiön
kumulatiivinen nettotulos koko sen toiminta-ajalta oli 62 miljoonaa euroa
voitollinen vuoden 2014 lopussa. Valtion yhtiölle asettama pitkän aikavälin
omistajapoliittinen tavoite on ollut kannattavuustaso, joka mahdollistaa yhtiön oman pääoman reaalikasvun. Tavoite ei ollut täysin toteutunut vuoden
2014 lopussa. Yhtiön ministeriölle toimintansa vaikuttavuudesta esittämien
ns. vipuvaikutusten laskentatapa ei ole ollut täysin vakiintunut. Yhtiön raportointi ei anna kaikilta osin oikeaa kuvaa kohdeyritysten sijoitusaikaisesta kehityksestä, sillä luvuista puuttuvat kaikki ulkomaiset yritykset ja ne
kotimaiset yritykset, joiden toiminta on loppunut, jotka ovat selvitystilassa tai jotka ovat tehneet konkurssin. Teollisuussijoituksen kohdeyrityksistä
huomattava osa on ulkomaisia. Tämän seikan tulisi käydä ilmi yhtiön vuosikertomuksesta, jotta yhtiö antaisi oikean ja riittävän kuvan toiminnastaan.

5.1 Tekes Pääomasijoitus Oy:n toiminta on
käynnistymässä
Tekes Pääomasijoitus Oy toimii Innovaatiorahoituskeskus Tekesin omistaja
ohjauksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa Tekesille pääomasijoitustoimintaa koskevat tulostavoitteet, jotka tämä ottaa huomioon ohjatessaan
yhtiötä.
Ministeriön asettamat tavoitteet vuodelle 2014 liittyivät toiminnan käynnistämiseen. Vuosien 2015–2018 osalta vaikuttavuustavoite on elinkeino- ja
innovaatiopolitiikan yleinen tavoite (pääomamarkkinat kehittyvät / rahoituksen saatavuus paranee), jonka lisäksi Tekesille on määritelty seuranta39

mittarit – ne eivät siis ole tavoitemittareita. Osalle mittareita on merkitty arvioita mittarin arvoista lähivuosina. Seurantamittarit liittyvät yhtiön
sijoitusmääriin (kpl, €, maksetut rahakutsut €) ja kohderahastojen varojen
koostumukseen (yhteensä €, yksityisten ja ulkomaisten varojen %-osuudet).
Valtion vuosien 2014–2015 talousarvioesityksissä arvioitiin, että yhtiö
tekee kumpanakin vuonna 15–20 miljoonan euron sijoitukset. Vuonna 2014
toteutui ainoastaan Vigo-rahasto-osuuksien osto Finnveralta, mikä oli osa
siirtymäkauden järjestelyjä. Vuonna 2015 yhtiö teki yhteensä 12 miljoonan
euron sijoitussitoumukset kahteen rahastoon. Toiminta onkin käynnistynyt
hieman hitaammin kuin oli suunniteltu. Innovaatiorahoituskeskus Tekes
totesi vuoden 2014 tilinpäätöksessään, että rahastojen synnyttämiseen tarvittava aika on nykyisessä taloustilanteessa pitkä.
Tekes-yhtiön kohderahastolla on tyypillisesti 3–5 vuotta aikaa tehdä ensi
sijoituksia ja 10+1+1 vuotta aikaa tehdä jatkosijoituksia ja irtautua sijoituksista. Näin ollen vie vuosia ennen kuin valtion talousarviossa osoitetut määrärahat ovat yrityksissä. Esimerkiksi vuonna 2014 myönnetystä määrärahasta
on tehty ensimmäinen sijoitussitoumus vuonna 2015, ja siihen perustuvat
ensisijoitusvarat ovat kohdeyrityksissä viimeistään vuosina 2018–2020 ja
jatkosijoitusvarat vuonna 2025 edellyttäen, että rahasto on saavuttanut lopullisen kokonsa ja myös löytänyt tavoitellut sijoituskohteet. Yritysvaikutusten näkökulmasta yhtiön toiminnan aikajänne on pitkä.

5.2 Finnveran suora sijoitustoiminta on
tappiollista – muusta tuloksellisuudesta
on niukasti tietoa
Uudelleenjärjestelyn yhteydessä valtion alkavan vaiheen pääomasijoitus
toiminta on siirretty Tekesin tehtäväksi ja Finnveran pääomasijoitus
toiminnan on tarkoitus päättyä.

Tuloksellisuudesta hajanaista tietoa
Työ- ja elinkeinoministeriö teetti vuonna 2012 Finnveran evaluoinnin29.
Evaluointi keskittyi ymmärrettävästi emoyhtiön toimintaan, koska siihen
verrattuna pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden toiminta on ollut rahamääräisesti pientä. Raportissa luonnehdittiin vain yleisesti
niin pääomasijoitusmarkkinoita kuin Finnveran toiminnan tuloksellisuutta:

VC-markkinat ovat Suomessa alikehittyneet, mutta kehittymässä.
Julkista sektoria tarvitaan katalysoimaan yksityistä, erityisesti myös
ulkomaista, pääomaa yritystoiminnan alkuvaiheisiin.
Finnveraa tarvitaan, mutta sen roolia on tarkkaan harkittava ja huolehdittava, ettei sillä ole ei-tarkoitettuja vaikutuksia.
Markkinoiden kehittäminen merkitsee kriittistä julkisen pääoma
sijoitustoiminnan sisällön arviointia ja uudelleen ajattelemista pelkän
rakenteellisen järjestämisen asemasta.
Markkinoiden kehittymisen näkökulmasta kyse on pikemminkin osaamisesta kuin rahasta.
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Sijoitussitoumuksia on tehty
kahteen uuteen rahastoon

Vie vuosia ennen kuin
rahat ovat yrityksissä

Finnveran pääomasijoitustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden vuotuiset taloudelliset tulokset ovat poikenneet toisistaan huomattavasti: suoria sijoituksia tehneen Aloitusrahasto Veran tulos on joka vuosi ollut tappiollinen, rahastosijoituksia tehneen Veraventuren useimmat vuodet ovat
olleet voitollisia.

Veraventuren tulos on ollut
useimmiten voitollinen,
Veran aina tappiollinen

Taulukko 4: Veraventure Oy:n ja Aloitusrahasto Vera Oy:n tulokset vuosilta 2004–2014
Lähde: Finnvera
Vuosi

Veraventure Oy

Aloitusrahasto Vera Oy

2004

207 614,41

2005

–591 654,02

–167 352,63

2006

–110 230,57

–446 295,55

2007

329 17 1,42

–889 217,53

2008

604 858,59

–1 928 088,1 2

2009

168 277,65

–3 836 569,85

2010

309 795,92

–4 337 750, 1 1

2011

613 470,08

–3 776 944,07

2012

50 420,72

–4 943 068,40

2013

764 518,94

–7 686 756,64

2014

–1 029 426,08

–3 074 505,52

Aloitusrahasto Veralla oli vuona 2015 salkussaan 132 kohdeyritystä, joihin oli tehty yhteensä 450 miljoonan euron pääomasijoitukset.30
Aloitusrahasto Vera

135 miljoonaa euroa

315 miljoonaa euroa
132

kohdeyritystä
Vera

Yksityiset

Kuvio 4: Aloitusrahasto Veran salkku (tilanne 30.6.2015)

Bisnesenkelit sijoittivat vuonna 2014 Finnveran kanssa samoihin yrityksiin 15 miljoonaa euroa; enkelisijoitukset olivatkin lisääntyneet viidettä
vuotta peräkkäin ja ylittivät em. vuonna ensimmäisen kerran Finnveran tekemien sijoitusten määrän.31 Kansainväliset rahastot sijoittivat 25 miljoonaa
euroa. Myös ulkomaisen pääoman määrä oli kasvanut vuosittain ja nopeasti
(vuonna 2011 ulkomaista pääomaa 3 milj. €).32 Työ- ja elinkeinoministeriöstä
on arvioitu, että ilman Finnveran toimintaa bisnesenkelien ja heidän sijoitustensa määrä ei olisi nykytasolla. Myös valtion alkavan vaiheen pääomasijoitustoimintaa uudelleen organisoitaessa tuotiin esiin Aloitusrahasto
Veran suorien sijoitusten tuloksellisuus: Aloitusrahasto Veran sijoitukset
olivat hallituksen esityksen mukaan ”merkittävästi edistäneet aikaisen vaiheen innovatiivisten yritysten perustamista, nopeuttaneet niiden kasvua ja
vaikuttaneet yksityisen pääoman ja muun rahoituksen mukaan saantiin”.
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Vuotuinen ohjaus on kohdistunut siirtymäkauden läpivientiin
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti Finnveralle vuosien 2013 ja 2014 tavoitteeksi huolehtia osaltaan pääomasijoitustoiminnan onnistuneesta siirrosta
Tekesille ja jatkaa yhtiön omaa sijoitustoimintaa. Vuoden 2015 tavoitteena
oli, että ministeriö ja Finnvera laativat suunnitelman, miten ja millä aikataululla pääomasijoitustoimintojen vastuut siirtyvät Finnverasta. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan siirtymäaikaa koskevat ratkaisut ovat olleet tekeillä mutta varsinaista suunnitelmaa ei ole laadittu.
Ministeriö on asettanut Finnveralle pääomasijoitustoimintaa koskevia
seuranta- mutta ei tavoitemittareita. Ministeriö on halunnut seurata Aloitus
rahasto Veran tekemien ensi- ja jatkosijoituspäätösten luku- ja euromääriä,
irtaantumisten lukumääriä ja sijoittaneiden bisnesenkelien lukumäärää. Seuranta on siis kohdistunut yhtiön tekemien päätösten luku- ja euromäärään.
Seurannan ulkopuolella ovat olleet bisnesenkelien lukumäärää lukuun ottamatta markkinoiden kehittämiseen/kehittymiseen liittyvät seikat, kuten
esimerkiksi se, missä määrin kohteisiin on sijoitettu yksityistä tai kansainvälistä pääomaa, joiden lisäämistarve oli tuotu esiin Finnveran evaluoinnissa. Seurantamittareita ei ole asetettu myöskään sijoitustoiminnan yritys
vaikutuksista.
Hallituksen esityksen mukaan yritysten pääomarahoituksen jatkuminen
häiriöttä siirtymäkauden aikana turvataan siten, että Finnvera tekee ensi
sijoituksia vuoden 2017 loppuun saakka, minkä jälkeen se keskittyy jatko
sijoituksiin ja sijoituksista irtaantumiseen. Hallituksen esityksessä ei ar
vioitu siirtymäkauden pituutta. Tarkastuksen aikana yhtiöstä on arvioitu,
että ensisijoitusten päättymisen jälkeen vie vielä noin kahdeksan vuotta,
eli noin vuoteen 2025, ennen kuin Finnvera on irtautunut sijoituksistaan.
Osana uudelleenjärjestelyjä Finnvera on myynyt osuutensa Matkailunkehitys Nordia Oy:stä yksityisille ja osuudet Vigo-rahastoista Tekes-yhtiölle. Lisäksi Veraventure Oy:n osuudet seitsemästä alueellisesta rahastosta on
myyty yksityisille sijoittajille; syyskuussa 2015 on ollut myymättä osuudet
kuudesta rahastosta. Alueellisten rahastojen kaupoista yksi on tehty tappiolla ja muita kauppahintoja on luonnehdittu toteamalla, että osuudet on
myyty tasearvolla ja niistä on saatu ”omat pois”.
Aloitusrahasto Vera on jatkanut siirtymäkauden aikana suoraa sijoitustoimintaansa aktiivisesti: esimerkiksi vuonna 2014 se teki ensi- ja jatko
sijoituksia yhteensä 14 miljoonalla eurolla, kun sen vuosittainen sijoitus
volyymi on aiemmin ollut 14–17 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2015
Finnveran hallitus on kuitenkin päättänyt lopettaa ensisijoitukset ja keskittyä sijoituskohteiden kehittämiseen, jatkorahoitukseen ja irtaantumisiin.33

Ministeriö on asettanut
vain suoritteita koskevia
seurantamittareita

Siirtymäkaudesta on tulossa pitkä

Velkakirjoissa erisisältöinen takaisinmaksuehto kuin
budjettiesityksissä
Valtion vuosien 2005–2015 talousarvioissa on osoitettu yhteensä 69,5 miljoonaa euroa käytettäviksi osakeyhtiölaissa tarkoitettujen korottomien ja vakuudettomien pääomalainojen myöntämiseen Finnveralle Aloitusrahasto Vera
Oy:n ja/tai Veraventure Oy:n pääomittamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö
on myöntänyt Finnveralle 59,0 miljoonaa euroa pääomalainaa Aloitusrahasto Vera Oy:n ja 7,5 miljoonaa euroa Veraventure Oy:n osakepääoman korottamiseen.
Vuoden 2005 talousarviossa momentin päätösosassa todettiin, että mi42

Budjettiesitysten mukaan laina
voidaan jättää takaisinperimättä

käli perustettavan pääomarahaston toiminnasta syntyy tappioita, laina jätetään vastaavalta määrältä takaisinperimättä. Kaikkina myöhempinä vuosina
on todettu, että laina voidaan jättää takaisinperimättä, mikäli pääomitettavan yhtiön rahoitustoiminnasta syntyy tappioita.
Kaikkien pääomalainojen velkakirjoissa on ollut ehdot laina-ajasta,
takaisinmaksusta, viivästyskorosta jne. Kaikissa velkakirjoissa on ollut myös
ehto lainan anteeksiannosta. Ehdon mukaan tilanteessa, jossa Aloitusrahasto
Veran/Veraventuren toiminnasta syntyy tappiota, jätetään lainan pääoma
vastaavalta määrältä takaisinperimättä. Velkakirjoissa on määritelty tarkemmin myös se vuotuinen menettely ja laskentatapa, jolla työ- ja elinkeino
ministeriö vahvistaa lainapääoman anteeksiannon.
Määrärahat pääomalainoihin on siis myönnetty ehdolla, että laina voidaan jättää takaisinperimättä, mikäli toiminnasta syntyy tappioita. Kun jokainen velkakirja on kuitenkin laadittu siten, että anteeksianto on säännön
mukaista ja täysimääräistä, voidaan kysyä, onko eduskunnalle annettu
oikeaa tietoa pääomalainan luonteesta.

Velkakirjojen mukaan lainaa
jätetään takaisinperimättä
tappion perusteella

Aloitusrahaston tappiot on annettu anteeksi
Aloitusrahasto Veran toiminta on ollut tappiollista joka vuosi sen aloitettua toimintansa vuonna 2005. Ministeriö on puolestaan joka vuosi vuodesta 2007 alkaen antanut velkakirjassa sovitulla tavalla anteeksi sen osuuden
tappiosta, joka vastaa Finnveran omistusosuutta Aloitusrahasto Verasta.
Esimerkiksi vuonna 2014 Finnvera omisti 93,89 % Aloitusrahasto Verasta.
Veran tappiot ovat olleet tilikausilta 2005–2014 yhteensä 31,1 miljoonaa euroa, ja siitä Finnveran omistusosuutta vastaava tappioiden määrä on ollut
yhteensä 28,4 miljoonaa euroa.
Sen jälkeen kun ministeriö hyväksyi marraskuussa 2015 tilikauden 2014
tappioon perustuvan anteeksiannon (3,0 milj. €), on Aloitusrahasto Veran
pääomittamista varten valtion myöntämistä pääomalainoista (59,0 milj. €)
annettu anteeksi yhteensä 28,4 miljoonaa euroa, ja lainapääomaa on jäljellä 30,6 miljoonaa euroa. Kaksi vanhinta lainaa on annettu anteeksi kokonaisuudessaan ja kolmannesta lainasta yli puolet, sillä tappioilla on vähennetty lainapääomaa lainojen antamisjärjestyksessä.
Pääomalainojen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on rahoittanut Aloitus
rahasto Veran pääomasijoitustoimintaa vuosina 2011–2015 myöntämällä
Finnveralle EAKR-varoista avustuksia 32,9 miljoonaa euroa. Osan näistä
varoista Finnvera on antanut pääomalainana Aloitusrahastolle, ja osalla se
on merkinnyt Aloitusrahaston osakkeita. Finnveran ja Aloitusrahaston välisessä sopimuksessa on sovittu EAKR-varoilla harjoitetun toiminnan tappioiden anteeksiantomenettelystä. Osa (1,3 milj. €) Aloitusrahaston tilikausien 2011–2014 tappioista onkin jyvitetty EAKR-avustuksilla katetuksi.

Veralle 59 milj. €:n
pääomalainat, joista jo lähes
puolet on annettu anteeksi

Tappioita on kuitattu myös
EAKR-avustuksilla

Lainojen anteeksianto on mahdollistanut riskipitoisen
sijoitustoiminnan
Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että anteeksiantomenettelyn sisältävä
koroton pääomalainamuotoinen rahoitus mahdollistaa sen, että valtio pystyy osallistumaan toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen eri tavoin kuin suoran osakepääomasijoituksen kautta. Ministeriö toteaa, että
antamalla anteeksi pääomalainoja valtio on osaltaan suojannut Finnveran
sijoituksia ja kattanut toiminnan riskisyyttä.34
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Finnveran on lain mukaan pyrittävä toiminnassaan siihen, että sen menot voidaan pitkällä aikavälillä kattaa yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla.
Pääomasijoitustoimintaan puolestaan, erityisesti alkuvaiheen, liittyy aina
riskinottoa, ja vain osa sijoituksista tuottaa. Toiminnalle on tyypillistä myös
se, että tuotot kertyvät vasta useiden vuosien päästä. Kerrotun kaltainen ennakoitava, joka vuosi toistuva ja tappiot täysimääräisesti kattava anteeksi
antomenettely on osin ristiriidassa Finnveraa koskevassa laissa tarkoitetun
toiminnan kannattavuutta koskevan säännöksen kanssa. Se voi myös heikentää yhtiön kannusteita taloudellisesti kannattavaan toimintaan ja talou
dellisesti järkevään riskinottoon.

5.3 Suomen Teollisuussijoituksen
tuloksellisuudesta tarvitaan parempaa
tietoa
Teollisuussijoitus on tehnyt toiminta-aikanaan pääomasijoituksia
yhteensä noin miljardilla eurolla.
Vuonna 2014 yhtiön hallinnoitavien varojen määrä oli 901 miljoonaa
euroa. Rahastosijoituksia oli 89 rahastossa, joiden kautta Teollisuus
sijoitus oli rahoittamassa 544:ää kohdeyhtiötä. Lisäksi suoria sijoituksia oli 66 kohdeyhtiössä.

Valtion sijoituksen tavoitteena on ollut reaalikasvu
Valtio on sijoittanut Teollisuussijoitukseen vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 550 miljoonaa euroa (nimellisarvo). Työ- ja elinkeinoministeriön yhtiölle asettamana pitkän aikavälin omistajapoliittisena tavoitteena
on ollut kannattavuustaso, joka mahdollistaa yhtiön oman pääoman reaalikasvun. Reaalikasvua ei kuitenkaan ole seurattu osana vuotuista ohjausja raportointiprosessia.
Ministeriöstä saatujen Teollisuussijoituksen pääomittamista koskevien
tarkempien tietojen ja Tilastokeskuksen julkaiseman rahanarvonkertoimen
perusteella valtion tekemien 550 miljoonan euron pääomitusten nykyarvon
voidaan laskea olleen vuoden 2014 lopussa 640 miljoonaa euroa. Yhtiön tilin
päätöksen mukaan valtion sijoituksen arvo oli vuoden 2014 lopussa 597 miljoonaa euroa, joten sijoituksen reaaliarvo ei ollut säilynyt.
Teollisuussijoitus siirtyy vuoden 2015 tilinpäätöksessä IFRS-tilinpäätös
käytäntöön. Yhtiön mukaan uuden käytännön mukainen oman pääoman arvo olisi ollut vuoden 2014 lopussa 668 miljoonaa euroa, joten IFRS-arvoja
käyttäen valtion sijoituksen arvo olisi kasvanut reaalisesti lähes 30 miljoonaa euroa.
Teollisuussijoitusta perustettaessa korostettiin yhtiön taloudellista tuloksellisuutta, joskaan osinkoja ei alkuvuosina pidetty aiheellisina. Myöhempää pörssilistautumista pidettiin mahdollisena. Perustamisensa jälkeen
Teollisuussijoitus on maksanut valtiolle osinkoja yhteensä 8,3 miljoonaa
euroa, viimeksi vuonna 2002 (1,4 milj. €). Valtio onkin ainakin toistaiseksi
saanut osinkotuloja vain yhtiön toiminnan alkuvuosina, jolloin valtio lisä
pääomitti yhtiötä lähes vuosittain. Veroja yhtiö on maksanut valtiolle 48
miljoonaa euroa (2003–2012).35
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Yhtiöllä on ollut voitollisia ja tappiollisia toimintavuosia
60

Yhtiön tuloskehitys vuosina 1995–2014 on ollut seuraavanlainen:
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Kuvio 5: Teollisuussijoituksen tuloskehitys 1995–2014 (milj. €)
Lähde: Suomen Teollisuussijoitus Oy

Vuosina 1995–2014 yhtiön kumulatiivinen nettotulos on ollut 61,6 miljoonaa euroa voitollinen, oman pääoman tuotto 1 % ja sijoitetun pääoman
tuotto 2 %.36 Vuodet 2005–2007 olivat hyvän taloussyklin avittamina hyviä
tulosvuosia. Tuolloin toteutui useita kannattavia irtautumisia sekä rahastoista että suorista sijoituksista.37
Teollisuussijoituksen mukaan keskeinen syy sen viime vuosien heikkoon tuloskehitykseen on ollut sijoitusten voimakas painottuminen venture
capital -allokaatioon, joka ei ole ollut Suomessa eikä laajemminkaan Euroopassa tuottava omaisuusluokka: runsas riskinotto ei ole generoinut odotettua tuottoa. Myöhäisen kasvun ja yritysjärjestelyrahastojen sijoituksilla on
sen sijaan ollut keskeinen vaikutus yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen.
Suoran sijoitustoiminnan osalta kannattavuuteen on vaikuttanut suuri painotus Suomeen ja siten Suomen kansantalouden heikko kehitys finanssikriisin
jälkeisenä aikana. Yhtiö toteaa sille aiheutuneen tappioita myös siemen
rahoitusohjelmasta (Start Fund), elinkeinopoliittisen ohjauksen vaikutuksesta tehdyistä muutamista suorista sijoituksista ja muutamista suuren riskin greenfield-hankkeista.38

Yhtiön raportoinnissa on täsmennettävää
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Teollisuussijoitukselle hallinnonalan yhteisiä tavoitteita (kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisen edistäminen, rahoituksen suuntaaminen strategisille kasvualueille jne.), erillistavoitteita (riskirahoituksen kehittyminen ja KRR) ja omistajapoliittisia
tavoitteita (kannattavuus, suorien sijoitusten osuus, buyout-rahastojen osuus
jne.). Ministeriö on edellyttänyt yhtiöltä raportointia tavoitteiden toteutumisesta ja sovituista seurantamittareista.
Yhtiö on raportoinut ministeriölle omien ja kanssasijoittajien sijoitusten
rahamääriä ja laskenut sijoitustensa vipuvaikutuskertoimia (kerroin ilmaisee,
montako yksityistä tai kansainvälistä euroa on sijoitettu Teollisuussijoituksen
sijoittamaa euroa kohti)39. Vipuvaikutus osoittaa yhtiön näkemyksen mu-

Vipuvaikutusten laskentatapa
ei ole vakiintunut
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kaan yhtiön toiminnan vaikuttavuutta. Yhtiö on esittänyt vipuvaikutuksista eri yhteyksissä osin erisuuruisia arvoja, joten laskentatapa ei ole täysin
vakiintunut.
Teollisuussijoitus esittää suorien sijoitusten (39,8 milj. €) vipuvaikutukseksi vuonna 2014 sekä 3,6 että 4,640. Ero johtuu siitä, että viimeksi mainittu
on laskettu sijoituskierroksen koko summasta (177 milj. €), jolloin yhtiö on
laskenut vivutettuun rahamäärään myös oman sijoituksensa. Kummassakaan laskutavassa ei ole otettu huomioon sitä, että Teollisuussijoitus on ollut
sijoittajana useissa yrityksissä myös yhden tai useamman rahaston kautta.
Vasta mikäli tämä ristiin sijoittaminen huomioitaisiin, voitaisiin laskea todellinen vipuvaikutus eli montako yksityistä euroa on sijoitettu Teollisuussijoituksen euroa kohti. Samaa horjuvuutta on ollut myös yhtiön rahasto
sijoitusten vipuvaikutuksen esittämisessä.
Teollisuussijoitus toteaa, että sen hallinnoima Kasvurahastojen rahasto (KRR I) on erinomainen esimerkki julkisen ja yksityisen pääoman yhteisestä operaatiosta ja riskirahoituksen katalysointivaikutuksesta. Yhtiön
mukaan sen sijoitus KRR I:een on ollut 54 miljoonaa euroa ja sillä on saatu
aikaan kohderahastot, joiden kokonaispääomat ovat 835 miljoonaa euroa
eli 15,5-kertaiset Teollisuussijoituksen sijoitukseen verrattuna.41 Jos kaikki Teollisuussijoituksen kautta kohderahastoihin ohjautuneet valtion varat
(yht. 145 milj. €) otetaan huomioon, julkisten varojen vipuvaikutus on 4,8.
Ministeriö on asettanut Teollisuussijoitukselle seurantamittariksi suorien ja rahastosijoitusten kohdeyritysten liikevaihdon kasvun sekä yritysten työpaikkojen määrän kehityksen Suomessa. Teollisuussijoitus on raportoinut ministeriölle, että sen kotimaisissa kohdeyrityksissä oli vuonna 2014
–– liikevaihtoa Suomessa 3,79 miljardia euroa, jossa kasvua edellis
vuodesta 11 % (Suomen BKT –0,1 %), ja lisäksi ulkomailla syntyi liikevaihtoa 2,23 miljardia euroa
–– työpaikkoja Suomessa 38 240, jossa kasvua edellisvuodesta 8 % (Suomen työllisten määrä –0,4 %), ja lisäksi ulkomailla oli työpaikkoja
14 100
–– vientiä Suomesta oli 731 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 22 %; ilman yhtä suurinta yritystä kasvu oli 3 % (Suomen viennin
muutos 0 %).
Teollisuussijoitus toteaa raportissaan ministeriölle, että tulokset perustuvat otokseen, jossa oli 192 aktiivista kotimaista kohdeyhtiötä.
Teollisuussijoituksesta saadun tiedon mukaan tiedot perustuvat kyselyyn, jonka se on lähettänyt kaikille edelleen toiminnassa olleille kotimaisille kohdeyrityksilleen. Sitä ei ole lähetetty yrityksille, joiden toiminta on
loppunut tai jotka ovat selvitystilassa tai tehneet konkurssin tms. Samanlainen kysely on lähetetty myös yhtiön kotimaisille kohderahastoille, joilta
on pyydetty vastaavat tiedot niiden aktiivisista kotimaisista kohdeyrityksistä. Yhtiön kaikki ulkomaiset kohdeyritykset on jätetty kyselyn ulkopuolelle.
Kyse ei siis ole otokseen perustuvista tuloksista, vaan kohteena on ollut
osajoukko, jonka muodostavat Teollisuussijoituksen ne kotimaiset kohde
yritykset, joissa yhtiön toiminta jatkuu. Kaikki epäonnistuneet kohde
yritykset ja niiden työpaikka-, liikevaihto- ym. menetykset on jätetty
huomioimatta, kun yhtiö on raportoinut ministeriölle kotimaisten kohde
yritystensä tilanteesta.
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Raportoitu vain onnistuneista
kohdeyrityksistä

Teollisuussijoituksella on runsaasti ulkomaisia kohdeyrityksiä
Teollisuussijoitus ilmoittaa vuoden 2014 vuosikertomuksessaan ja muussa viestinnässään, että sillä oli suoria sijoituksia 66 yhtiössä ja lisäksi sijoituksia rahastojen kautta 544 yhtiössä. Yhteensä kohdeyhtiötä oli siis 610.
Vuosikertomuksesta taikka muista tarkastuksen yhteydessä esillä olleista
asiakirjoista ei käynyt ilmi kohdeyritysten koti- tai ulkomaisuus lukuun ottamatta yhtiön suorasijoituskohteita, joissa on ollut muutama ulkomainen
yritys. Tarkastuksessa Teollisuussijoitukselta erikseen hankitun tiedon mukaan yhtiön 610 kohdeyrityksestä oli yli puolet (341 yritystä, 56 %) ulkomaisia ja hieman alle puolet (269 yritystä, 44 %) kotimaisia. Ulkomaisista yrityksistä viisi oli Teollisuussijoituksen suorasijoituskohteita, joten rahoitus
ulkomaisille yrityksille oli kanavoitunut pääasiassa kohderahastojen kautta.42
Yhtiön mukaan ulkomaisten yritysten suurehkoon lukumäärään vaikuttaa se, että yhtiön koti- ja ulkomaiset kohderahastot sijoittavat ulkomaisiin yrityksiin. Suomalaistenkin venture-rahastojen menestyminen edellyttää kansainvälistä läsnäoloa ja osaamista, sillä yksittäisten pienten maiden
kohdeyritysten hankevirta on liian suppea.43 Työ- ja elinkeinoministeriö
puolestaan on perustellut tilannetta ulkomaisten kohderahastojen suuremmalla keskikoolla, niiden kohdeyritysten suuremmalla lukumäärällä ja
kotimaisten rahastojen kansainvälisen sijoitustoiminnan lisääntymisellä.44
Yhtiöstä saadun tiedon mukaan se pystyisi tarvittaessa tuottamaan tiedon ulkomaisiin kohdeyrityksiin sijoitettujen varojensa määrästä. Varojen
määrää tai jakaumaa ei ole ollut tarkoitus selvittää tarkastuksen yhteydessä.
Teollisuussijoituksen tehtävä on lain mukaan edistää erityisesti suomalaista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa. Kun sen kohdeyrityksistä huomattava osa on ulkomaisia, tulisi tämän seikan käydä ilmi mm. Teollisuussijoituksen vuosikertomuksesta, jotta yhtiö antaisi näiltä osin riittävän ja
oikean kuvan toiminnastaan. Erikseen on arvioitava se, onko näin laajasti ulkomaisiin yrityksiin kohdistuva sijoitustoiminta lain tarkoittamaa suomalaisen pk-yritystoiminnan edistämistä.

Kohdeyrityksistä yli
puolet on ulkomaisia

Taustalla mm. Suomen pieni
hankevirta ja rahastojen
kansainvälisen sijoitustoiminnan
lisääntyminen

Evaluoinnin mukaan yhtiön toiminta oli vaikuttavaa
Teollisuussijoituksen evaluoinnin suorittajat toteavat vuonna 2014 valmistuneessa raportissaan, että Teollisuussijoituksen organisaatio on tehokas,
ammattitaitoinen ja riittävästi resursoitu. Yhtiöllä todetaan olleen merkittävä vaikutus pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymiseen ja uusien rahastojen syntymiseen.
Evaluoinnissa tuotiin esiin se, että Teollisuussijoituksen vaikuttavuuden
selvittäminen yritystasolla on vaikeaa, mutta vaikutusta yritysten kehitykseen luonnehdittiin kuitenkin merkittäväksi. Yritysvaikutusten esitetään
olleen noin 3 800 työpaikkaa ja 657 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuoden
2012 lopussa. Vaikutukset oli saatu olettamalla ne samansuuruisiksi kuin
oli ollut Teollisuussijoituksen keskimääräinen rahoitusosuus (7 %) niissä 510 yrityksessä, joita se oli ollut rahoittamassa joko suoraan tai kohde
rahastojensa kautta. Evaluoitsijat torjuivat ainoastaan esitetyt väitteet yh
tiön em. rahoitusosuutta suuremmasta vaikuttavuudesta. Tätä näkemystään
evaluoitsijat perustelivat sillä, että Teollisuussijoituksen rahoitusosuus oli
pieni ja evidenssi suuremmasta syy-seuraussuhteesta puuttui. Kuitenkaan
myöskään seitsemän prosentin vaikuttavuudesta ei esitetty minkäänlaista

Syy-seuraussuhteesta
ei ole näyttöä
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evidenssiä. Panostamalla käytettyihin menetelmiin ja käyttämällä tilastollisia menetelmiä olisi vaikuttavuudesta ollut saatavissa enemmän ja luotettavampaa tietoa.
Evaluoinnissa viitataan alan yhdistysten (EVCA ja FVCA) tutkimuksiin,
joiden mukaan yhtiöt, jotka ovat saaneet rahastosijoituksia, ovat kasvaneet
ja kansainvälistyneet verrokkiyrityksiä nopeammin. Lisäksi todetaan vuonna 2013 tehty tutkimus, jonka mukaan pääomasijoituksen saaneiden suomalaisten yritysten liikevaihto oli kasvanut verrokkiyrityksiä nopeammin
ensisijoitusta seuranneiden kolmen vuoden aikana. Teollisuussijoituksen
katsottiin osaltaan katalysoineen tätä kasvua, koska se oli sijoittanut useimpiin tutkituista rahastoista.
Evaluoinnissa ei pohdittu tarkemmin sitä, ovatko koko pääomasijoitus
toimialan vaikutukset yleistettävissä Teollisuussijoitusta koskeviksi.
Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan suuntaamista, volyymia, ajoitusta
jne. ohjaavat yhtiöstä annettu erityislaki ja asetus, valtion talousarviosta saatava rahoitus sekä ministeriön elinkeino- ja omistajapoliittinen ohjaus. Yksityiset pääomasijoittajat toimivat ilman tällaisia erityisehtoja. Teollisuus
sijoituksen ja yksityisten sijoittajien toimintaa ohjaavien periaatteiden ja
reunaehtojen eroon viitattiin kuitenkin myös evaluoinnissa muun muassa, kun yhtiön vaatimatonta taloudellista tulosta perusteltiin yhtiön yhteiskunnallisella vaikuttavuudella taikka kun tulosta pidettiin hyvänä verrattuna avustuksien jakoon, jossa valtion panostukset menetetään kokonaan.

Tuloksellisuuden selvittämiseksi tarvitaan perusteellisempaa
analyysia
Teollisuussijoituksen erilaisia rooleja, merkitystä ja vaikuttavuutta on kuvattu tarkastuksen kuluessa haastatteluissa esimerkiksi seuraavasti:

––

––

––

––

––

––
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Yksityiset sijoittavat ilman Teollisuussijoitusta, jos uskovat hankkeeseen ja saavat rahat kasaan – muussa tapauksessa ne tarvitsevat Teollisuussijoituksen kanssasijoittajakseen ja samalla riskin jakajaksi.
Rahoituskierrosta voi vetää osaava, menestynyt pääomasijoittaja (”liidi”), joka koordinoi ja ottaa vastuun rahoituskierroksesta
ja hakee Teollisuussijoitukselta täydentävää rahoitusta, jos hanke on muuten rahoittajille liian iso tai riskinen.
Teollisuussijoitus on turvallinen kanssasijoittaja, koska sillä on
”syvät taskut”, jolloin uusille rahoituskierroksille ei tarvitse hakea uusia sijoittajia.
Rahastojen sijoituksia yhteen yritykseen rajoittaa limiitti, minkä vuoksi ne hakevat kanssasijoittajia omista sijoittajistaan, siis
myös Teollisuussijoituksesta.
Osassa hankkeita rahoittajat voivat olla tasavahvoja kanssa
sijoittajia. Esimerkiksi eläkeyhtiön ja Teollisuussijoituksen
omistusosuus yrityksessä on yleensä yhtä suuri, ja yhteenlaskettunakin ne ovat vähemmistöomistajia.
Rahoituksen syndikoinnilla on myös isommat hankkeet saatu rahoitetuiksi, eikä Teollisuussijoituksen sijoitusfokukseen kuuluvia
hyviä kohteita ole jäänyt rahoittamatta.

Tutkimukset eivät ole
sellaisinaan yleistettävissä
Teollisuussijoitukseen

Teollisuussijoituksen vaikutus sijoitushankkeiden läpiviennissä voi siis
vaihdella paljon hankkeittain.
Erityisesti julkisessa varojen käytössä oleellinen vaikuttavuuden osatekijä
on myös vaikutusten pysyvyys sijoituksesta irtautumisen jälkeen. Oleellista
on tuoda valtion sijoitustoiminnan vaikuttavuutta arvioitaessa esille myös
se, missä määrin yritysvaikutukset perustuvat yritysten kannattavaan orgaaniseen kasvuun ja miltä osin ne ovat esimerkiksi yrityskauppojen seurausta, jolloin kyse ei ole nettomääräisestä kasvusta.
Teollisuussijoitus katsoo, että sillä on rahoitusta täydentävä ja mahdollistava rooli. Yhtiön mukaan se on markkinoiden kannalta neutraali sijoittaja, jolla ei ole markkinoita vääristävää vaikutusta, koska se sijoittaa aina yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja samoin ehdoin, jolloin sijoituskohteet
ja -ehdot ovat markkinatoimijoiden validioimia. Yhtiö toteaa toimivansa
markkinaehtoisesti, mikä ”ilmenee jokaisessa yksittäisessä sijoituksessa siten, että sijoitus tehdään aina yhdessä yksityisen enemmistösijoittajan tai
-sijoittajien kanssa ja samoin ehdoin. Markkinaehtoisuudella varmistetaan,
että Teollisuussijoitus ei toimi markkinaa häiriten syrjäyttämällä yksityisiä
tahoja. Markkinaehtoisuuden arvioidaan myös kehittävän markkinaa parhaiten pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdentuvat markkinamekanismin
mukaisesti ja sitä täydentäen kohteisiin, jotka todennäköisimmin ovat elin
kelpoisimpia ja joilla on kansantaloudellisesti paras vaikuttavuus.”45
Evaluoinnissa tuodaan useissa kohdissa esiin mahdollisuus, että valtion
pääomasijoitustoiminnalla on kielteisiä, ei-tavoiteltuja vaikutuksia, mutta
niitä ei käsitellä tai selvitetä tarkemmin. Esimerkiksi todetaan, että valtion
osuus on niin suuri, että se voidaan nähdä esteeksi yksityisen rahoituksen
markkinoille tulolle. Valtion osuuden arvioidaan myös muodostavan potentiaalisen markkinahäiriön, joka estää markkinoiden kehittymisen. Rahoituksen jo ennestään suuri osuus rajoittaa myös mahdollisuuksia lisätä
julkista rahoitusta tulevaisuudessa; valtion osuutta päinvastoin tulisi pyrkiä pienentämään.

Teollisuussijoitus katsoo,
ettei sillä ole markkinoita
vääristävää vaikutusta

Kielteiset markkinavaikutukset
ovat mahdollisia
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6

Onko tuloksellisuuden seuranta
vaikuttanut ohjaukseen?

Työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut huomioon Teollisuussijoitusta koskevan evaluoinnin suosituksia ohjatessaan yhtiön toimintaa ja on siten pyrkinyt lisäämään yhtiön toiminnan vaikuttavuutta. Kehittämistyötä on tarkoitus edelleen jatkaa.
Teollisuussijoituksen likvidien varojen määrä oli vuoden 2014 lopussa 242 miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan niillä on tarkoitus turvata maksuvalmius yhtiön antamiin sijoitussitoumuksiin. Maksamattomia sijoitus
sitoumuksia yhtiöllä oli 256 miljoonaa euroa. Mainittu määrä riittää noin
neljän vuoden rahastokutsujen maksamiseen, vaikka ei otettaisi lainkaan
huomioon yhtiön rahastoista saamia tuottoja ja sijoitettujen pääomien palaamisia. Yhtiön evaluoinnissa likvidien varojen määrää pidettiin runsaana ja katsottiin, että yhtiöllä olisi mahdollisuus käyttää pääomiaan huomattavasti tehokkaammin. Ministeriön mukaan pääomien käytön tehokkuus
on yhtiön oma asia eikä siten edellytä erityisiä toimenpiteitä ministeriöltä.

Ministeriö on kehittänyt ohjausprosessia
Tammikuussa 2014 valmistuneessa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n eva
luoinnissa suositeltiin omistajaohjauksen kehittämistä strategisemmaksi lisäämällä hallinnonalan toimijoiden yhteistyötä ja toimijoiden hallitusten roolia strategisessa suunnittelussa. Vuonna 2014 asetettiinkin
elinkeino- ja innovaatiopolitiikan strateginen johtoryhmä, jonka jäseniä olivat Finnveran, Finpron, Tekesin ja Teollisuussijoituksen hallitusten puheen
johtajat ja toimitus-/pääjohtajat. Strategisen johtoryhmän työn jatkuminen
pääministeri Sipilän hallituksen aikana ei ole vielä selvillä. Osana TEM-
konsernin yhteistyötä jatkaa mm. konserniohjauksen johtoryhmä.
Teollisuussijoitus Oy:n elinkeino- ja omistajapoliittista ohjausta varten
työ- ja elinkeinoministeriössä on toiminut ministeriön virkamiehistä koostuva ohjausryhmä. Nykyinen ryhmä on asetettu 15.10.2014. Ryhmän tehtävänä on valmistella Teollisuussijoituksen ohjauskirje tavoitteineen, seurata
ja valvoa yhtiön toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista sekä arvioida yh
tiön pääomitustarvetta. Ohjausryhmän tulee kuulla yhtiötä ennen ohjauskirjeen vahvistamista, ja sillä on myös säännöllisiä tapaamisia yhtiön kanssa.
Ohjausprosessin rungon muodostaa ohjauksen ja raportoinnin vuosikello.46
Ministeriöstä on todettu, että uuden ohjausryhmän tehtäviä on aiempaan verrattuna täsmennetty, työskentelyä terävöitetty ja yhteistyötä yhtiön kanssa lisätty. Uutta on ministeriön sekä yhtiön talousjohdon ja tilintarkastajien tapaaminen ennen yhtiökokousta, jolloin käydään läpi yhtiön
tilinpäätöstä, vuosikertomusta ja tilintarkastajien havaintoja. Evaluoinnin
jälkeen ministeriön edustajat ovat myös käyneet aiempaa yksityiskohtaisemmin läpi yhtiön sijoitustoimintaa ja sijoitussalkun sisältöä.
Ministeriö on tarkastuksen aikana tuonut esiin, että jo toteutettujen
muutosten lisäksi se pyrkii myös jatkossa parantamaan pääomasijoitus
toiminnan vaikuttavuutta ja kehittämään sen tavoitteita ja seuranta
mittareita. Ministeriön pääomasijoitustiimin tarkoitus on mm. kartoittaa
pääomasijoitusmarkkinaa ja selvittää perusteellisemmin valtion roolia nyt

Yhteistyötä on lisätty ja
uusia käytäntöjä luotu

Ministeriön on tarkoitus
selvittää valtion roolia ja
parantaa vaikuttavuutta
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ja tulevaisuudessa. Lisäksi tarkoitus on selvittää mahdollisuuksia kehittää Pk-yritysbarometrin rahoitusta koskevia kysymyksiä ministeriön tieto
tarpeita paremmin palveleviksi.

Ministeriö on kehittänyt tavoitteita
Evaluoinnin valmistuttua ministeriö on siirtynyt neljävuotisiin ohjaus
kirjeisiin, joihin sisältyy vuosittainen tarkistusmahdollisuus. Jo aiemminkin
ministeriön antamissa vuosittaisissa ohjauskirjeissä oli todettu tavoitteiden
olevan pitkäaikaisia, hallituskauden mittaisia, ja että tavoitteet tarkistetaan
vuosittain.
Vuosien 2015–2018 ja 2016–2019 ohjauskirjeet sisältävät yhtiölle asetetut elinkeinopoliittiset, teollisuuspoliittiset ja omistajapoliittiset tavoitteet,
raportointivaatimukset sekä seurantakohteet ja -mittarit. Evaluoinnissa suositeltiin tavoitteiden kehittämistä strategisemmiksi ja seurannan kohdistamista strategisiin tavoitteisiin. Ministeriö toteaa uusissa ohjauskirjeissään,
että yhtiölle asetetut tavoitteet ovat luonteeltaan strategisia. Tavoitteisiin
ei enää sisälly sijoitusten ja sijoitussitoumusten enimmäismäärää (enintään 150 % omasta pääomasta) tai suorien sijoitusten osuutta (enintään 35
% toiminnasta), joiden merkitys ohjausvälineinä oli ollut vähäinen. Tavoitteissa on mukana aiemmissakin ohjauskirjeissä mukana olleita, evaluoinnin edelleen suosittelemia tavoitteita (sijoituskohteet entistä valikoidumpia, sijoituskoot suurempia jne.).
Ministeriön ohjauksen muuttuminen ja strategisuuden lisääntyminen
näkyy selvimmin siinä, että ministeriö on todennut markkinapuutealueen,
jolle yhtiön sijoitustoimintaa on aikaisempaa vahvemmin suunnattava (myöhäinen venture, 2016–2019 kirjeessä lisäksi valikoivat sijoitukset myöhempi
kasvu -rahastoihin). Samoin ministeriö on todennut alueet, joilla toimintaa
on vähennettävä (buyout- ja ulkomaiset rahastosijoitukset).
Buyout-rahastosijoitusten osalta vuoden 2015–2018 ohjauskirjeessä
asetettiin tavoitteeksi volyymin (€) pieneneminen verrattuna tilanteeseen
30.9.2014. Ministeriö tarkisti tavoitteenasettelua muutaman kuukauden kuluttua Teollisuussijoituksen pyynnöstä siten, että tavoite vastasi yhtiön uutta rahastojen luokittelukäytäntöä. Uuden luokittelukäytännön seurauksena
buyout-rahastojen osuus pieneni 18 prosentista 8 prosenttiin. Seuraavassa ohjauskirjeessä (2016–2019) tavoitteeksi asetettiin, että yhtiö ei tee enää
lainkaan uusia sijoituksia buyout-luokkaan. Perusteluna oli, että näihin sijoituksiin ei arvioida liittyvän markkinapuutetta eikä niitä voida perustella
elinkeinopoliittisella vaikuttavuudella tai Suomi-intressillä.

Ministeriö ei ole ottanut kantaa yhtiön pääomien käytön
tehokkuuteen
Teollisuussijoituksen likvidien varojen määrä oli vuoden 2014 lopussa 242
miljoonaa euroa. Vuosikertomuksen mukaan likvideillä varoilla on tarkoitus turvata maksuvalmius sijoitussitoumuksiin, jotka yhtiö on antanut pääomasijoitusrahastoille. Maksamattomia sijoitussitoumuksia yhtiöllä oli 256
miljoonaa euroa vuoden 2014 lopussa. Useiden viime vuosien tilinpäätösten perusteella yhtiö on maksanut rahastokutsuja 40–60 miljoonaa euroa
vuodessa. Tarkastuksen yhteydessä haastatellun yhtiön edustajan mukaan
rahastokutsut ovat kohtalaisen ennustettavia. Vuoden 2014 likvidit varat riit-
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Likvidit varat riittävät ainakin
neljän vuoden rahastokutsujen
maksamiseen

tävätkin ainakin noin neljän vuoden rahastokutsujen maksamiseen, vaikka
ei otettaisi lainkaan huomioon yhtiön rahastoista saamia tuottoja ja sijoitettujen pääomien palaamisia.
Yhtiön evaluoinnissa likvidien varojen määrää (keskimäärin 200 milj.
€/v) pidettiin runsaana ja katsottiin, että yhtiöllä olisi mahdollisuus käyttää pääomiaan huomattavasti tehokkaammin. Mahdollisuudet tehdä uusia
sijoituksia arvioitiin 284 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin yhtiön investoinnit olivat, tai vaihtoehtoisesti yhtiö voisi toimia 200 miljoonaa euroa pienemmällä pääomalla. Evaluoinnin mukaan yhtiön uusiin pääomituksiin tulisikin suhtautua hyvin varovaisesti ja mikäli niitä tehdään, ne tulisi tehdä
pääomalainoina. Yhtiölle tulisi myös asettaa osinkotuottovaatimus, joka tekisi rahoituskustannukset näkyviksi ja lisäisi pääomien käytön tehokkuutta.
Työ- ja elinkeinoministeriö on todennut, että yhtiö ja sen hallitus vastaavat osakeyhtiölain mukaan yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja taloudesta ja että yhtiön on varauduttava siihen, että sijoitussitoumukset voivat tulla maksuun lyhyelläkin aikajänteellä. Suositus pääomien tehokkaammasta
käytöstä ja lisäpanostuksista nykyresurssein kohdistuu ministeriön mukaan
ensisijaisesti yhtiön johdon ja hallituksen toimialueelle eikä siten edellytä
erityisiä toimenpiteitä ministeriöltä.47

Ministeriön mukaan
pääomien käytön tehokkuus
on yhtiön oma asia
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Liite: Miten tarkastettiin

Liite

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen
Pääomasijoitustoimiala on kasvanut Suomessa ripeästi, ja myös valtiosta
on tullut merkittävä pääomasijoittaja. Toimintaa harjoittavat useat valtion
yhtiöt eri hallinnonaloilla. Valtion alkavan vaiheen pääomasijoitustoimintaa
on myös organisoitu usein uudelleen. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää
valtion harjoittaman pääomasijoitustoiminnan perusteita ja tietopohjaa erityisesti toiminnan tarpeen ja vaikuttavuuden osalta.
Tarkastuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä edelleen valtion pääomasijoitustoiminnan tuloksellisuutta.

Tarkastuksen kohde
Tarkastus on kohdistunut työ- ja elinkeinoministeriöön ja sen hallinnon
alalla siihen pääomasijoitustoimintaan, jota harjoittavat Suomen Teollisuus
sijoitus Oy, Finnvera Oyj ja Tekes Pääomasijoitus Oy. Samalla hallinnonalalla
toimiva VTT Ventures Oy on rajattu tarkastuksen ulkopuolelle.
Tarkastuksen ulkopuolelle on rajattu kaikki verotukseen liittyvät kysymykset. Näin ollen tarkastuksessa ei ole käsitelty esimerkiksi verotukia taikka pääomasijoitusrahastojen ns. veroparatiiseihin rekisteröimiseen mahdollisesti liittyviä verotuksellisia näkökohtia.
Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot työ- ja elinkeino
ministeriöltä, Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä, Finnvera Oyj:ltä, Suomen
Teollisuussijoitus Oy:ltä ja Tekes Pääomasijoitus Oy:ltä, jotka kaikki antoivat lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto
löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät
Tarkastuksen pääkysymys oli: Tukevatko valtion pääomasijoitustoiminnan
ohjaus ja vaikuttavuuden arviointi valtion pääomasijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamista? Seuraavalla sivulla esitetään tarkastuksen osa
kysymykset, kriteerit sekä tarkastuksen keskeisimmät aineistot.
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Liite

Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

1.

Kriteerit: yhtiöiden tehtävät ovat selkeät ja riittävästi
perustellut; yhtiöiden välinen työnjako on selkeä

Ovatko pääomasijoitusyhtiöiden tehtävät selkeät?

Aineistot: Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä, F
 innvera
Oyj:tä ja Tekes Pääomasijoitus Oy:tä koskevat säädökset, hallituksen lakiesitykset sekä työ- ja elinkeino
ministeriön elinkeino- ja omistajapoliittiset ohjauskirjeet
Analyysimenetelmät: sisällönanalyysi

2.

Onko lainsäädännön tietoperusta ollut riittävä?

Kriteerit: hallituksen esityksessä on esitetty tiedot toiminnan nykytilasta, kehittämistarpeesta, tavoitteista ja
vaikutuksista siten, että päätöksentekijällä voidaan katsoa olleen riittävä tietoperusta
Aineistot: hallituksen esitykset 282/1994, 132/1999,
180/2006, 207/2013 ja 125/2013
Analyysimenetelmät: sisällönanalyysi

3.

Millaiseen tietopohjaan valtion panostukset pääomasijoitustoimintaan perustuvat?

Kriteerit: yritysten rahoituksesta ja pääomamarkkinoista esitetyt tiedot ja toiminta ovat yhdensuuntaisia
Aineistot: pääomasijoitustoimintaa ja yritysten rahoitusta koskevat tilastot, tutkimukset, selvitykset sekä
valtion talousarviot
Analyysimenetelmät: kuvaileva määrällinen analyysi ja
tilastotietojen vertaaminen tutkimustietoon

4.

Miten tuloksellista toiminta on ollut?

Kriteerit: toiminta on tuottanut säädöksissä ja ohjauksessa tarkoitettuja tuotoksia ja vaikutuksia
Aineistot: työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja
omistajapoliittiset ohjauskirjeet sekä yhtiöiden raportointi ministeriölle; yhtiöiden tilinpäätökset ja vuosikertomukset vuoden 2014 tilinpäätöksiin asti sekä ministeriön teettämät evaluoinnit
Analyysimenetelmät: tilinpäätöstietojen analyysi,
tuloksellisuustietojen sisällönanalyysi
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5.

Onko tuloksellisuuden seuranta vaikuttanut ohjaukseen?

Kriteerit: arviointi on oleellisilta osin vaikuttanut ohjauksen sisältöön
Aineistot: Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä koskeva evaluointi sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhtiötä koskevat elinkeino- ja omistajapoliittiset ohjauskirjeet; haastattelut em. yhtiössä ja ministeriössä
Analyysimenetelmät: sisällönanalyysi

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus on toteutettu 11.12.2014–22.1.2016, jona aikana on myös toteutettu
tarkastuskäynnit työ- ja elinkeinoministeriöön, Suomen Teollisuussijoitus
Oy:hyn, Finnvera Oyj:hin sekä Tekes Pääomasijoitus Oy:hyn. Tarkastuksen
aluksi ja lopuksi tehtiin haastattelut työ- ja elinkeinoministeriössä.

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen teki johtava tuloksellisuustarkastaja Kirsti Sälli. Tarkastusta ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Leena Juvonen. Tarkastus
kertomuksen laadunvarmistajana toimi tuloksellisuustarkastusjohtaja J
 armo
Soukainen.
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